
 פ1עצעא פ9ע21ת2מעא6 1611 8 צנ1מתם1פע {זנ1מפמע ,תצצ

 ואס. 8

 א 1608 ם (גםאטאזוםוא

 12000 (21219661ת

 תסזזחוםווסו1+ ט1696/0011סו ס} 11115 טסס16 ?ט05 111066 טס851016 טו}

 51606װ (ג.:.,2ָ

 1 /גסזוסז ס}

 11148 לה

 עטאפנאס עסת 1זזגמ 660ת8/מ 6011 עסשדז1ס0א סע צנפפזפנג זזזעמ אדטצמ

 ץעט,אפ אזתממ ?0595181/ זא ע,אתד םטצ 4 סט /א1 עטסצאז זמ84תמ

 םעאטזמ ,גאס 2(/3מ/,,2/ ם. 8214968440תא ע?סטאמאזנזסא

2 
 וו, 8,110 41 צ1סםסופב 8008 (:תאנ א

 ,4 1 11 1451 , 81,455, 9ע211 9



 א ,עד10א 41 צנפטסנפמת םססצ סעאד טא

 עד ד1 טע פד1 , א1 59, 4-4טפעדדפ

 413 250-4900 | צנספ19110מ881124 60

 ץעלעיצ .צ1מסנ1פגמ80ס0צא6עאיו עמ .ס0עת(

 אז,אן סע ?שאתפסזאפס עסת דתע

 פ1ע4צ קא פען 8עתס ם1וסט11;,ג{ צנממו1פת 1ן1מת א4עתצ

 על, עעסצנופעפ םצ;

 1 1006 ם. (ט01960 1 4

 /4716 67 106 (טץ06טז1 1

 1116 פ6שזונסוזז (ב711ט11811 1םזז111ד/

 100016 חוה םסזטחזח ם. 10//111/50ז 1 101111601101

8160 208 

 10ט6ז+ 06

 151911160118 16/3008 1011110011ס1

 161/ ןכ. 0561

1010111115/6 800 614 5001 

 ןבהזזר/ 8114 160116116 ש'/0111ט679 101111601101

 אז אזתאזמעתמּפ אס ץםזטאתמפ סע 2

 1101 8 310615/1 000 (6116ז

 1 תס 00/66װ6 טחט6, סע 201060 ןק68000/4.18 8 1201010021 פץתסס}

 04 100150 016811014ש . 1 תס 1תפק1זהחסת 10ע סטע ס010קתסת 002068 1זסז

 8 4692 טש 406 תס1ס0 2084 '/600161 11202ת1 0{ 16:05216ז0, 151261.

 1 תס 14210ת21 310015ת 8008 (-6016/ 16506048 106 ססקעץע12+ 8תס 1ת4611606021 קנעסןקסז?/ 1285

 זת סט; טססאפ. 10 106 0684 04 סטע אתסשט1606, 415 4106 18 614ח6/ 1ת {חס קטסס ססנמגזת

 סע 1+ 15 גת סזקםגת ץטסעא 104 צטת1סח תס סטזעסת+ ססקעץע124 0ס106ז סג 06 1460414160-

 1 ץסט תס)0 גת 2061ע6 ססקץצ18+ 0 4018 צטסעצ - סע 14 ץסט אחסשש זטתס 0068 --

 ןק16256 ס024204 ט5 טע קתסתס 24 413-256-4900 א153, סע טצ סזתג11 21 01981121110ע8ץ0ט18061.







 ןעםונעג רות ןיא





 1 947 -- 1949 ןעייפע

 ןו פ

 ןײטטנטַאלג בקעי

 קרָאי וינ ווו גַאלרַאפ

,7 



 ןופ ןבעגעגסיורא

 "תונתמ , גַאלרַאפ

 טוטיטסניא קלָאפ םכילע םולש םייב

 וא זסאה ססאטאשא
 פשאַו גאס 50851/,א08

 1:498ש7484 7

 םע

 1486428 61,415 זא

 סחמצזנםמפ/ 7

 םִצ 120080 ,ׂ,06ׂ

 אסש צסזצ , א +=

 230105866 סע

 ת ת הז 2 = תחת א חס א ץ5

 22 8. 1748 81, אסש צסנא 2, א צ;

 1110466 גמ 0,8.4.
 42118466 סֶע עױג6ג'.ס 8

 476 םוסםסשט8עצ, אס צסעא, ןצ  צ}



 :טל אה ניא

 נַָאלק

 טייז

 9 .0555566 6 666. 4 שטיװָאלַאגעס .ז

 א יי יי = שטיװַאר ךלמ

 24 2255 96 6 + ןָאקיסקעל סעשטיװַאר

 21 .25055966 66 66 + שיקרַאמ ץרּפ

 29 2 002550502 066 6 6 6 + + ןיײטשפָאה דוד

 49 250 95 56 66 66 662 4 עדארג םייח

 ע כיי צ

 109 1946 זיב 1900 ןופ -- טאלבנעזור ,ה

 116 .5555666 6 6 6.6 + ָאדיּפַאש דעמַאל

 124 ... טײצרָאי סנועּפלַאה בייל השמ וצ

 ןטנעצ ןַײז וצ --  ױדנַאל ָאשיז

 124 ....-2 24 יי טיײצרָאי

 ןגעװ גנאזעג סָאד :דנַאלזייא ןבואר

 142 .22555996 4 שריה ןקילײה ַא

 טען יי א יי ןיקוויד .ב

 רעטרעוו

 205 ...-- רעכיברעטרעװ ןיא דיי רעד

 213 .. עיצידעּפסקע רעשיגָאלָאליפ א ףיוא

 220 ...252.525252 .. ?רבדמ ןופ ווירב ,

 227 . .. תונורכזהחּפשמ סרענגרעב עדניה

 221 .2555556 4 ץרּפ סגָאסלעגרעב דוד

 239 ...... הגותח "רעדמערפ , ַא ףיוא

 244 2.2. 24 גנוניימ ןייא ---. רעטכיד יירד

 249 ...22.2 קרעװ עניילק ןוא עסיורג

 252 ..22 224 טי ייר רשדיל עקיטומטוג

 ד יי ך -

 טייז

 57 2 22 2262 6 6 + + רעוועקצוס םהרבא

 65 .. ןעװעג טינ ךיא ןיב עקנילבערט ןיא

 79 2.2... ןעגנולייצרעד סיקסניפ דוד

 85 .. רעדיל ךוב יינ סיקסוװָאדָאלָאמ עידַאק
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 ךייריגָאלק

 רעוועקצוס םהרבא זעטיווָאלַאגעס .ז

 ןעוועג טינ ךיא ןיב עקנילבערט ןיא זעטיווַאר ךלמ

 ןעגנולייצרעד םיקסניפ דוד ןַאקיסקעל סעשטיווַאר

 רעדיל ךוב יינ סיקסווָאדָאלָאמ עידַאק ןייטזעפָאה דוד

 טכַאנ עגנַאל יד (טיקרַאמ ץרפ

 ןעמעָאפ ןוא רעדיל סעסעלעיעל .א עדַארג סייח





 ש טיווָאל ַאנ ע ם

 ! עטסיירד ,עגנוי ,רעטכיד-טפנוקוצ ריא
 ..,האווצ ןיימ רעביא ךייא ביג ךיא
 ,רעטסיימ רעדימ ַא ,דימ ןיוש ןיב ךיא
 ,רעיורט םעד ןופ ןכַארבעגנײא ןוא

 ךיל ןייז ןיא ,שטיוװָאלַאגעס .ז רעטכיד רעד האווצ ןייז טביירש ױזַא
 ,?ָאטשינ;

 -עטיל רעװעשרַאװ ןיא םיא טימ ןסעזעג ןיב'כ זַא סע זיא גנַאל יװ
 -עגסיוא טָאה רעטכיד רעקנַאלש ,רעצלָאטש רעד ןוא ןייארַאפ ןטַאר

 ? עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ףיוא ץרַאה רעטיב ןייז טעקּפיּפ
 ,טייקטינעג סיורג טימ טלטרעצעג ןוא טרעכיורעג טָאה רע סָאװ ,עקלויל יד
 ןופ ןובשח ןפיוא ןעגנוקרעמַאב ענייז ןכַאמ רעפרַאש ןפלָאהעג םיא טָאה
 טלדנַאהַאב ,גנוניימ ןייז טיול ,םיא ןבָאה סָאװ ,רעביירש עגיה ערעזדנוא
 טלָאװ ןעמָאנ ַא יו וליפא .טריטסיזקע טינ לָאמנייק רָאג טלָאװ רע יו
 ,ןיינ רעבָא .לבוי ַא ןיא לָאמ א ןענָאמרעד ןרעגמוא טפרַאדַאב שטָאכ םיא ןעמ
 ןגעק גנורעוושרַאפ ַא טכַאמעג טָאה רוטַארעטיל עשידיי רענַאקירעמַא יד
 ךיז טָאה'ס ואוו ,ןטייהנגעלעג עכלעזַא ייב וליפא ןגיוושרַאפ םיא ןוא םיא
 ןעמָאנ ןייז ןענָאמרעד וצ ןטעבעג שממ

 ׁשֵא סָאד טעלגעגוצ טנַאגעלע ןוא טדערעג גנַאל טָאה שטיװָאלַאגעס
 רע טָאה ,טלָאװעג םיא ךיז טָאה'ס ןעוו לָאמ רעדעי ןוא עקלויל ןייז ןופ

 רעד וצ טזיורקעגפיורַא טָאה סָאװ ,ךיור ןקלָאװ ןרעקיד ַא ןגָארקעגסױרַא
 -יריל ןרָאװעג זיא רע .םינּפ לופסקורדסיוא ןייז טערומכרַאפ ןוא שילעטס
 ןיא טעטירַאלוּפָאּפ רענעגייא ןייז ןגעוו ןדייר ןעמונעג טָאה רע ןעוו ,רעש
 עשלטעטש ךס ַא .רעטנזיוט ענייש יד ןיא רעזעל טַאהעג טָאה רע .,ןליוּפ
 ןופ רערעלוּפָאּפ ךָאנ ןעוװעג זיא רע זַא ,ןזיוועג רָאלק ןבָאה ןקעטָאילביב
 טוג טפרַאדַאב ךיז טָאה ןעמ --- טייקיניילק ןייק טינ זיא סָאד ןוא .ןשַא
 ָאט ,ןליוּפ ןיא טנערוקנָאק ַא סשַא םולש ןרעוו ןענעק וצ ןעלטרַאגרעטנוא

 טינ ןיוש) ןטסרעלוּפָאּפ םעד ןרירָאנגיא וצ ןלעוּפ ךיז ייב עקירעמַא ןעק יו
 עיירטעג ענייז טלייצ סָאװ ,רעלעטשטפירש ןשידיי (ןטסערג םעד ןגָאז וצ
 ? רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןיא סרענעייל

 עלַאמרָאנ ןייק טינ רימ ןענייז עקירעמַא ןיא זַא ,טרעלקרעד םיא בָאה'כ
 יו קיטכיזרָאפ ױזַא ןייז וצ טימַאב ךיז בָאה'כ .ןלױּפ ןיא יו ,רוטַארעטיל
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 -גענָאטַאב-דלימ ױזַא ,רעטרעוו עניימ (עקלויל ַא ןָא) ןעקּפיּפ וצ ןוא ךעלגעמ
 ןוא ,רעכיב"גנולייוורַאפ עטוג ןליוו רעזעל עטושּפ ךס ַא .ךעלגעמ יװ קיד
 רעמ טינ זיא ,רעביירש עטסוי טגָאזעג ךיז טכַאד ןבָאה ,רוטַארעטיל
 טינ ןיטולחל ןבָאה עקירעמַא ןיא רימ .גנולייוורַאפ יװ רעקינייו טינ ןוא
 ,ךוב שידיי ַא ןּפוזסיוא ליוו סָאװ ,רענעייל םעד ,רענעייל ןלַאטנעמַאדנופ םעד
 עיצרָאּפ עכעלגעט ןייז ָאי טנעייל סָאװ ,רעזעל רענערָאװעג-עילַאק ַא ןַארַאפ
 ןייז םיא רַאפ טעװ עלעוװָאנ ַא סעשטיװָאלַאגעס רעבָא ,ןַאמָאר-גנוטייצ

 טימ ךיור ןרעוש םעד ףיוא ןזיוועגנָא בָאה'כ .קיכיור וצ ןוא שיריל וצ
 הציחמ ַא ןכַאמ טלָאװעג טלָאװ רע יו ,טלגנירעגמורַא ךיז טָאה רע סָאװ
 ןיא ,רימ .ןקלָאװ ַא ןיא ןדניוװשרַאפ ןצנַאגניא ןוא רימ ןוא ךיז ןשיוװצ
 ףיורַא טלַאװג טימ ךיז ןביירש רימ ,רוטַארעטיל ערעטיב ַא ןבָאה ,עקירעמַא

 יד ןרָאלרַאפ ָאד ןבָאה רימ .רענעייל ןטכַארטעגסױא:טלַאװג-טימ ַא ףיוא
 ןלָאז סָאװ רענעייל יד ןפָארטעג טינ ןבָאה רימ לייוו ,ןטלַאהרעטנוא וצ טייקיאעפ
 ךיז ןעגנילש סָאװ ןטייז רעטרעדנוה יד ןבעג ייז ןלָאז רימ זַא זדנוא ןֹופ ןרעדָאפ
 ףרַאד ןלעװָאנ סעשטיוָאלַאגעס ןביירש וצ .ןילַא ךיז ןופ ךיז ןעמולח ןוא

 ןבָאה רימ זַא ליפעג סָאד ןבָאה ,הנידמ רעזדנוא ןיא ,רימ .טייצ ןבָאה ןעמ
 ןיב'כ .ןכַאז עקיטפַאה רעכיג סָאװ ןּפַאכנײרַא ןזומ רימ ןוא ,טייצ ןייק טינ
 שטיװָאלַאגעס ןעמעוו רַאפ ,רעטצעל רעד טינ ןוא רעטשרע רעד ןעוועג טינ
 םיא ןבָאה סָאװ ,רעביירש עשידיי רענַאקירעמַא יד ףיוא טגָאלקַאב ךיז טָאה
 .רעדורב-ףיטש ַא יו רעגרע טלדנַאהַאב

 יז רַאפ ,טדערעגּפָא ןיוש זיא ךעלקישטלַאנרושז עניילק ערעייא ןופ
 .עטיוט עלַא יו טיוט ךיא ןיב

 ןיילק ױזַא ןרָאװעג ןיב ךיא זיב ,ןּפמורש ןעמונעג ןיײלַא ךיז בָאה'כ
 עטצעל סָאד זַא ,טליפרעד בָאה'כ .לַאנרושז רעניילק א יװ טַאמרָאפ ןיא
 רָאדַאסַאבמַא רעד ,ךיא .,ןטרָאג ןיימ ןיא ןייטש ַא ןצנַאגניא ןעוועג ןיוש זיא
 סעשטיװָאלַאגעס ןופ תורוש ןריטיצ ןעמונעג בָאה ,לַאנרושז םעניילק ןופ
 ,קירוצ ןרָאי טימ ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,"ןענַאװש; דיל לופטכַארּפ ַא

 -עג טָאה רע .תורוש ענעגייא ענייז טימ ןענואוועג רעטכיד םעד בכָאה'כ
 ץנייז ןופ טקַאט םוצ ,ךעלכיור עשימטיר ,עדלימ ,עניילק ןזָאלסױרַא ןעמונ

 ."ןענַאװש ,

 רעטצניפ רעד ןיא םורָא ןעמיווש ייז

 ּפָארא ןוא ףיורא ןקוק ןוא

 ,ןרעטש ענעדלָאג יד ןעגנילש ןוא
 ,ּפָא ךיז רעסַאװ ןיא ןעלגיּטש סָאװ

 סָאװ ,סעמעָאּפ יירד יד ןופ עטצעל סָאד ,,ָאטשינ; דיל ןייז ןיא רעבָא
 יד ןגעו רע טגָאז ןברוח רעזדנוא םורַא ןבירשעגנָא טָאה שטיוװָאלַאגעס
 : רעטרעוו עברַאה עכלעזַא "ןרעטש ענעדלָאג;
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 ,ןרעטש ןעגנוזַאב לָאמַא בָאה ךיא

 ,רעטנענ ןעװעג רימ זיא שטנעמ לי

 ןרעװ הללק א דיל ןיימ ןופ לָאז

 .רעטנערברַאפ א ןרעטש רעדעי ןוא

 רעטקנעבעגסיוא ןייז ןיא ןשטיװָאלַאגעס ָאי ןיוש ןעמ טנעייל טציא
 "וּפָאּפ עלַאבָאלג ןייז ןכעלייקוצסיוא ידכ טלעפעג םיא טָאה סָאװ ,עקירעמַא

 רעבָא ,תוניק יו םיא טגָאז ןעמ רָאנ ,םיא ןעמ טנעייל רָאנ טינ .טעטירַאל
 ביבא לת ןיא .םור ןייז ףיוא ךָאנ טינ רעמ ןיוש ךיז טגערפ שטיװָאלַאגעס
 רענעסירעגסיוא ןַא ,רענערָאלרַאפ ַא ןוא רעמַאזנייא ןַא םורַא ךיז רע טיירד
 ,טגָאזעג סנייטשמ ,ןטעװעטַארעג םעד ןופ לָאבמיס רעד זיא רע .לצרָאװ ןטימ
 רעד יו ,טּפשמרַאפ זיא סָאװ ,טילּפ ןקידעבעל-טינ-ןוא-טיוט-טינ םעד ןופ
 ןטסיוורַאפ ייז ןוא ךיז ןוא טסעג-הנותח ןלעטשוצּפָא ,"רענירעמ טנעשניע;
 .ןבעל סָאד

 זיא { ןבעל ןייז לייוו ,ןבעל םוצ ןסָאּפוצ טינ רעמ ךיז ליוו שטיוװָאלַאגעס
 .רעקידנברוח ךָאנ ןברוח םעד ,רעטיוט ךָאנ ןכַאמ טיוט םעד ליוו רע .טיוט
 :הזה םלוע רעטרָאּפשעגוצ ןייז ןופ "תחנע סרעמע טּפעש רע

 ןשוטרַאפ ץלַא טעװ גנוטָארסיױא יד

 ..+ ןזַארפ ןוא רעטרעוװ-טסיירט עטלַא יד

 ,השורי ַאזַא : יײװ ןוא ךָא זַא

 .הזה םלוע עטמסרַאפ ַאזַא

 סָאד סע זיא ,"ָאטשינע ןקינָאילימליפ ַאזַא ךָאנ ,סעּפע טניימ ןבעל ביוא

 ףיוא ןריואוושרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ןנוקמ ַא ןופ ,רעגָאלק ןסיורג ַא ןופ ןבעל
 ךָאד ףרַאד רעצעמע .תוחּפשמ ענעטכַאשעגסיוא יד ןעניײװַאב .'וצ קיבייא
 ,ןקיזיר ןופ רעכַאװַאב רעד ןייז ךָאד ףרַאד רעצעמע .עטיוט יד טימ ןבעל
 סָאװ ,ךעלעמילב-דלעפ ענעגנַאגעגפיוא יד ןופ ,םלוע-תיב םענעעזעגמוא
 ךיז ףיוא טָאה רדנ ַא .ןרעה ליװ סָאװ םעד וצ ןדייר סָאװ ןוא רעליימ ןענייז
 -- רעטכיד רעד ןעמונעג

 ,,ןטכיד םידש ןלָאז ןָא טנייה ןופ

 .רעפרַאש ,רעפיט סָאװ ,ןייא ךיז דיינש ךיא

 ןטײרּפשרַאפ וצ עיסימ עשילָאטסָאּפַא ןַא ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה רע
 טנזיוט-ייוצ ןופ ןטַאטלוזער יד -- הרושב עטסיװ יד טלעװו רעד רעביא

 רעד ןופ זיא סָאװ .עבילנשטנעמ רעכעלכריק ,רעטקידערּפעג ,רעקירָאי
 ןקידקיטייוו םעד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה שטיוװָאלַאגעס ? ןרָאװעג עבילנשטנעמ
 ,רעפרַאש ,רעפיט סָאװ ןייא ךיז טדינש רע .ןלייצרעד וצ סָאד בָאגפיוא
 : תורוש עכלעזַא טימ ןייא ןעמעלַא זדנוא טדיינש רע רעכָא
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 ןפָאלש ןָא טכענ ןיא טלָאז ריא ליװ ךיא
 ..יהטילש ןייק ךיז רעביא ןבָאה טינ

 ןפָא ןטלַאה ריא טלָאז ןגיוא יד

 ...הטיחש רעד ןיא רעדניק יד ןעז ןוא

 ןכַאמ םולש טינ ןעק רע רעבָא ,םונהיג ןופ ןפָאלעג זיא רעטכיד רעד
 רע סָאװ ,ןייב ןזיב שממ םיא טסירדרַאפ'ס .טײקטעװעטַארעג ןייז טימ
 רע זיא "ָאטשינ; ןצנַאג םעד ןופ סָאװ ,דּפסה ַא ןכַאמ וצ ןבעל ןבילבעג זיא
 ןרעטצניפ רעדעי ןיא ךיז טעיָאר ןוא ביבא-לת ןיא רע טציז .ָאד טשרמולב
 טרָאפ רע .קילגמוא ןסיורג ןוא ןצנַאג ןיא קידתובחר ךיז טצעזַאב רע ןוא סורג
 ּפָא ךיז סע טיג רע ןוא ןפָאלטנַא זיא רע סָאװ ןופ קילגמוא קלח ןייז ןגירק
 זיא סָאד .ןבעל רַאפ שנוע ןַא ןענייז סעמעָאּפ סעשטיװָאלַאגעס .,םילפכ לפכ
 ַא ךָאנ העבש ןופ ןביוהפיוא טינ ךיז ןעק רע .רעדיל ענייז ןופ ןיז רעד

 ןעמוק רעכיז ןלעושס .סנגייא ןייז רַאפ טיוט רעייז טכַאמ רע רָאנ ,קלָאפ
 טימ רעכעב ןצנַאג םעד ןעקנירטסיוא טינ ןלעװ רימ זיב רעבָא ,סרעטסיירט
 .ןעניפעג טינ טסיירט ןייק רימ ןלעוו ,קילגמוא

 רַאפ חסונ ַא ןפַאשעג ךיוא שטיװָאלַאגעס טָאה "ָאטשינ, דיל ןייז טימ

 רעצנַאג ַא ןעגנַאגרעד זדנוא וצ זיא גנואיירפַאב רעד ךָאנ ,דיל-גָאלק רעזדנוא

 ןבירשעג טָאה רעדיל יד .לָאטרעמָאי ןופ טקעריד ,רעדיל עשידיי טימ קַאּפ

 .דלַאװנעכוב ןיא ןסעזעג רָאי יירד רעביא זיא סָאװ ,לדיימ שידיי גנוי ַא

 -רַאפ זדנוא טָאה ,רעדיל יד טקישעגוצ טָאה סָאװ ןיעלּפעשט רעשידיי רעד

 רע ןוא רעדיל עריא ןענעײלרָאפ לדיימ סָאד טרעהעג טָאה רע זַא ,טרעכיז

 יד ףיוא טכַאמעג ןבָאה ייז סָאװ ,םשור ןקידבאב-העשת םעד ןעזעג טָאה

 -עג יד טרעהעג טָאה רע .תונברק עטעװעטַארעגּפָא רעדלַאוװנעכוב ערעדנַא

 ַא טימ רעדיל יד טײלגַאב ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ יד ןופ תוללי יד ןוא ןענייוו

 ."ןבעל רעזדנוא וצ זיא ייוו;

 ודנוא ייב ןרימַאלקָארּפ טפרַאדַאב עקַאט טלָאװ ןעמ זַא ,ןייז ןעק'ס

 ערעקיאור ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ףיוא ןוא ןביירש-רעדיל ףיוא הטימש ַא

 רעדעי ןזָאל טפרַאדַאב טלָאװ ןעמ זַא ןייז ןעק'ס .עיזעָאּפ --- ןפורעג ןטייצ

 רעטעּפש ןוא תורצ עלַא ענייז טייקכעלטנפע רעד ןיא ןענייווסיוא שודק

 ןופ רעמַאקיץַאש ןיא ןגײלקעװַא ןוא ןעלקיוונייא ןוא ןעמענ סע ןעמ לָאז

 -ָאטסיה ערעזדנוא ןופ תוליגמ ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ,ןרערט ערעזדנוא

 "מוא ןעוועג דלַאװנעכוב ןופ רעדיל סלדיימ םעד ןענייז יאדווא .ןכָארב עשיר

 ןופ טייוו ןעוועג ןענייז קיטַאמַארג ריא ןוא ץכעגיילסיוא ריא ןוא ,רַאבקורד

 ןעמַארג עריא ןרעהסיוא לָאז ןעמ זַא ,טקיטכערַאב טרָאפ יז זיא רשפא .שיטייל

 טָאה יז זַא ךָאד רימ ןסייוו .דלַאװנעכוב ןיא רָאי יירד עטרעטצניפעגּפָא ןגעוו

 ,ץרַאה ריא ןופ טולב ןטימ שממ ןעמַארג עכעלרעדיוש עריא ןבירשעג
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 טינ תונברק-דלַאװנעכוב עטעװעטַארעג ערעדנַא יד ךָאד ןטלָאװ שרעדנַא
 : ,טנייוועג

 סבויא ןגָארטעגרעבירַא עקַאט טָאה לדיימ סָאד זַא ,זיא תמא רעד רעבָא
 -רעטנורַא לָאז ןעמ ןעו וליפא ,ןעועג ןענייז רעדיל עריא רָאנ ,תורצ
 -רָאּפער רעטסרעגָאמ רעד יװ רערעגָאמ ,טייקטלבוחעגמוא רעייז ןענעכער
 ןַאטנעמָאמ ידכ ,ןגָאז ךס ןייק טינ רָאג ףרַאד ןעמ .דלַאװנעכוב ןופ שזַאט
 ליורג םעד ןגָארטעגרעבירַא ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ייב ןייוועג ןפורוצסיורַא
 לדיימ סָאד זַא ,גונעג ןעוועג זיא יז רַאפ .רעגַאל עיצַארטנעצנָאק ןשיצַאנ ַא ןופ

 ,ןעמָאנ םייב רעעזפיוא ןשהיח םעד ,טעברַא-ןפַאלקש יד טנָאמרעד זיולב טָאה
 יד טזײּפשעג קיצרַאהטוג ןבָאה רעטכעוו עשטייד יד סָאװ טימ ןסע סָאד
 ענעגייא ןופ ןעמענ זיולב ןענָאמרעד וצ ןעוועג גונעג זיא'ס .טכענק עשידיי
 ןסימשרַאפ ןענייז ייז לייוו ,גנואיירפַאב יד טבעלרעד טשינ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 ,קילגמוא ןופ זיירק םעד ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ עלַא יד זַא ,טיוט םוצ ןרָאװעג
 טוט ןכעלגעטיגָאט ןופ רעדיוש ןצנַאג םעד ןבעלרעביא לָאמָאכָאנ ןלָאז
 .ןגיוא יד רַאפ

 רעזדנוא ?רעדיל עכלעזַא טימ ןָאט קלָאפ ץנַאג ַא לָאז סָאװ רָאנ

 ןזרעפ עכַאװש עלַא יד רַאפ וויכרַא ןַא יו טקעלקעג טינ ךָאד טלָאװ תולג רעצנַאג
 ,טרָאװ ןריּפַאּפ ַא ןיא טסיירט טכוזעג ןבָאה סָאװ ,תונברק יד ןופ

 ץלַא יד רַאפ םערופ ַא ,דרַאדנַאטס ַא ןפַאשעג טָאה שטיװָאלַאגעס .ז
 -- סיוא עקַאט טיירש רע .,רעדיל-גָאלק

 ? ןעמַארג עטסיװ יד ךָאנ ךיא ביירש סָאװ
 ?ןליװ רעטצעל ןוא טיוט זיא ואװ ןוא

 יד טרָאפ טלײצ רע ןוא 'ןעמַארג עטסיו, יד טרָאפ טבייוש רע
 רעקיצנַאװצ ןיא רעדיל קיצפופ ענייז סיוא טרָאפ טרדס רע ןוא ,ןבליז

 .הרירב ןייק טשינ טָאה "רעטסיימ רעדימ ,רעטלַא; רעד ,ןלַאפרַאפ .תורוש

 דָאטעמ ןשירעלטסניק ןוא סָאמ ,גנונדרָא ןעגנערבוצניירַא ןטלָאשרַאפ זיא רע
 זיא סָאד ,ןטייצ עלַא ןופ ןברוח ןטסערג רעזדנוא ףיוא דיל-גָאלק םעד ןיא
 ליפעג סָאד זַא טינ טזָאל סָאװ טנַאה רעד ןופ ןילּפיצסיד עכעלקילגמוא יד
 ,ױזַא ןייש סָאד זיא .עטגָאזעג סָאד ןציילפרַאפ ןוא ןעמיױשרעבירַא לָאז
 גנונדרָא עשירעטכיד ?רדס ןשרעה לָאז ָאד ךיוא זַא ,קיסַאּפ סָאד זיא
 רָאנ טינ טביירש רעטכיד רעד רעבָא ?זױהטכַאלש ןכעלשטנעמ םעד ןיא
 ןצרַאה ןופ ןביײרשרעטנורַא לי רע רָאנ ,ןצרַאה ןופ רעטנורַא ןײלַא ךיז

 תוניק ןייק ןייז טינ רעמ ןיוש טעװ ץלַא סָאד ןעמעוו רַאפ ,תורוד ענעי ךיוא
 ,םורַא ךיז טקוק רע רעדייא ןוא .ןטייצ עלַא רַאפ רעדיל רָאנ ,טייצ רעייז ןופ
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 --- טרָאװ סָאד ןצונ וצ ךעלמייהמוא שזַא טרעוו'ס --- ןעגניז תורוש יד ןעמענ

 -מוא ,םענעגייא רעייז ןבָאה ייז .ןעגניז תורוש יד ,טרָאפ סע זיא ױזַא רעבָא
 םעד ףיוא ןעגניװצוצפורַא ךיז ױזַא יװ ןסייוו יז ,ץעזעג ןקידמערַאברעד
 .שינעכעדעג

 גנוציילפרַאפ ַא ןגעק שינערָאװַאב יד ןבעגעג זדנוא טָאה שטיוװָאלַאגעס

 יד .קילגמוא ןטסערג ןייד ןיא רעטכיד ַא ןייז טזומ וד .רעדיל-גָאלק ןופ

 ןעקנעדעג ייז ןלעװ רימ .ןעקנעדעג קיביײא ןוא ןרע רימ ןלעו םישודק

 שודק ַא טָאה רעבָא ,לארשי עמש ןקידנעמַאזוצ ןוא ןעמוטש רעייז טימ

 ךיז ןיא סע זומ ,ןטיהּפָא סָאד רימ ןליוו ןוא טיוט ןרַאפ ןבירשרַאפ סעּפע

 -- ךעלפערט ױזַא טפור שטיװָאלַאגעס סָאװ ,םעד ןופ חכ םעד ןגָאמרַאפ

 ץכעביילב ַא ןייז וצ היכז יד ןגָאמרַאפ ןיילַא ךיז ןיא זומ'ס .ץכעביילב ַא

 ַא טלעטשעגקעװַא סנטייצַאב טָאה "?ָאטשינ, ןופ רעטכיד רעד .תורודל

 רימ סָאװ ,רעדיל-גָאלק ןופ שינעצילפרַאפ רעד ןגעק עבמַאד עשירעטכיד

 .ּפעק ענעגיובעג טימ ןרעהוצסיוא ןעגנואווצעג טליפעג ךיז ןטלָאװ

 זַא ,דיל ןופ רדג םעד ןיא ןייז תוחּפה לכל ןזומ ייז זַא ,רימ ןסייוו טציא

 -- טסָארּפ ןגָאז ןלעװ טינ לָאז רעטכיד רעד יו

 ,ןליוק רעמ סָאװ טימ טריצלָאטש טלעװ יד

 הקינח ןוא םס םעד ןָא טמענ טלעװ יד
 .ןליורג עלַא יד ּפָארַא טגנילש ןוא
 טפַאשקנעב-רעדנַאװ ןוא טלעװ רעסיוא ךָאד

 ,לטלעװ עיירט ןיימ טַאהעג ךיא בָאה
 טפאשגנע רעד ןיא עיציבמַא טַאהעג
 .לטלעּפש ַא ךרוד למיה םעד ןעז וצ

 -ןגייא םוצ ןוא טרָאװ םענעגייא םוצ ,דיל םענעגייא םוצ ןעמוקקירוצ רע זומ

 -עגקעװַא ןופ רעדליב-רעדיוש יד וצ ןייגרעד טזומעג טָאה רע ,דליב םענעעזעג

 טא .הטיחש רעד וצ טריפעג ןרעװ סָאװ ,רעדניק עשידיי עניילק ענעסיר

 "רעביא ןעמ זומ ,רעדניק עטקיליטרַאפ יד ןגעוו ןזרעפ יד ,רעדליב-ליורג יד

 תורוש ןבעג ןענעק ֹוצ סנױזַא טניימ סע סָאװ ןליפרעד וצ ידכ ,ןענעייל

 | .תורוד רוד ףיוא ץכעביילב ַא ןביילב ןלָאז סָאװ

 -ףיוה ןשידיי ןעמערָא םעד ןעמונעג שטיװָאלַאגעס טָאה רעטסומ ַא רַאפ = -

 טָאה קילגמוא קידלּפַאצ רעזדנוא ןופ רעמַארגַאב ןוא רעגניזַאב םעד .רעגניז

 ור יד ןרעטש ןעמוק ֹוצ ןסָאלשַאב טָאה רע ןעוו ןגיוא יד רַאפ ןעזעג רע

 לטנַאמ םעד ןפרָאװעגפױרַא ךיז ףיוא טָאה רע .טלעוו רעד ןופ ןפייה יד ןיא

 יקעװַא ענייז רַאפ ןוקית ַא טכוזעג ןוא רודַאבורט ןשידיי 'ןטיוט םעד ןופ

 טלָאװעג טָאה רע ,לעדָאמ סעשטיװָאלַאגעס זיא סָאד ,רענייב עטכיורעג

 :ךעלרעלעט ףיוא סיינ טגיילעצ טָאה סָאװ ,םעד ןופ תוטשּפ םוצ ןייגרעד
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 יטעצנַאװ ןוא ָאקַאס רעד ךָאנרעד
 ,קינַאטיט ףיש יד ךָאנ רעירפ ןוא
 רעטעּפש זַא טכַארטעג סע טָאה רעװ ןוא
 ..."קענַאדיַאמ , : םַארג ַאזַא ןעמוק טעװ

 טביולרעד רע .,רעגניז-ףיוה ןופ תוטשּפ רעד וצ ןעגנַאגרעד זיא רע ןוא

 ---סיוא טפור רע ןעוו ,רעטרעוו ענייז טימ טינ ביוא ,לוק ןייז טימ ןדייר וצ ךיז

 ,ןקַארפ יד ןיא עדליװ סעלירָאג

 .ןרידנומ ןיא ןעגנַאטוא-גנַארָא
 ןקַאּפ ןגייטש יד ןיא ךייא ףרַאד ןעמ
 ,ןרילוגַא ןצנַאגניא שטנעמ ןוא

 -ףיוה ןעמערָא םעד ןופ טלַאטשעג סָאד טביוהרעד שטיװָאלַאגעס יו רעבָא
 -יליטס רע רעבָא ,רודַאבורט םעד רַאפ עקַאט ךיז טלעטשרַאפ רע .רעגניז
 ןרימוס סָאװ ,רעטרעװ ןיירַא ליומ ןיא םיא טיג רע ןוא דייר ענייז טריז
 סָאד רע טיג ,עטָאּפַאק עשידיי יד טגניזַאב רעטכיד רעד ןעוו .עכָאּפע ןַא
 זיא .עטָאּפַאק יד ןעמעוו ייב ,םוטנדיי ןשילוּפ ןעמורפ ןופ דליב עקיטסייג
 -- "ףעיודעג םענעגייא רַאפ ץוש; ַא --- רדנ ןעוועג

 -- צץטָאּפַאק רעד ןיא דיי רעד ָאטשיג

 ...רדנ ַא יװ ,רעקרַאטש דגב ַא

 הטרח ןיא ןיב ןיילַא ךיא ןוא

 ,רעדיילק עטנייפעגסיוא עניימ רַאפ
 ,רעיומ-גנוטסעפ א יװ דגב ַא

 ,ןצנַאגניא טײקטרעדנוזעגּפָא ןַא

 ,רעיודעג םענעגייא רַאפ ץוש א

 ,ןצנַאלג עלַא וצ גנוצעשגנירג ַא

 ,רעיודעג ןשיזיפ רַאפ ץוש ןייק ןעועג טינ זיא לטיה עשידיי סָאד
 רעבָא זיא'ס .םיאנוש יד טציירעג רעמ ךָאנ טָאה עלעטיה סָאד ,טרעקרַאפ
 רשפא ,טײקטרעדנוזעגּפָא עשיגָאלָאכיסּפ ַא ןוא ןיטנַארַאק רעקיטסייג ַא ןעוועג
 ,טסעטָארּפ ַא רָאג

 ,הציחמ עקידנעטש א ,קָאר ַא
 ,.. ןסיוועג רענעגייא ןַא ,געװ ַא
 ץיציזיוקניא ןַא לָאמַא ןעוועג

 .ןסירעגּפָא תופתוש רעדעי ןוא

 םיקוסּפ יװ ךיז ןענעייל סָאװ ,זרעפ עצנַאג עמעָאּפ רעד ןיא ןַארַאפ
 --- החכות רעקיטש ןענייז טָאװ ,תורוש ןַארַאפ ;בויא ןופ |



 ןעמונעג ךות ןיא | 16

 ,ןדרָאמ-רעדניק ןופ טכַאנ עטקיטשרַאפ
 ; ןכעטשוצכרוד טינ זיא ךשוח ןייד
 ןדרָאנ ןופ טלעק עטסיװ יד ,טלעק ןייד
 .ןכערברַאפ ןוא םונהיג ןופ טכַאנ ,ַא
 ,ןסיװעג ץרַאװש טימ שטנעמ טָאה סָאד יצ

 ,ןקע עלַא ןיא טכַאמעג ץרַאװש ךיד
 ןסירעגניירא ךיז טסָאה וד יצ
 ?ןקעלפ עצרַאװש ענייד טימ שטנעמ ןיא

 ןרעטש ענייד ףיוא טייק עצרַאװש ַא
 .הגבל ןייד ףיוא ךָארב רעצרַאװש ַא

 רעד סָאװ ,טנָאמרעד רע ןצוו רעטכיד םייב סױרַא ךיז ןסייר תוללק יד
 ןבעל ןוא טכיל ןופ עטסקיליײה סָאד --  טימ ןָאטעצ טָאה רעגנערבמוא

 ןופ ,ןיוו ןופ עטכַארבעג ,ןרַאגנוא-שטַאקנומ ןופ ,עטיל ,ןליוּפ ןופ ךעלרעדניק
 טימ ןָאטעצ טָאה אנוש רעד סָאװ ךיז טנָאמרעד רע ןעוו ,"הדע שידיי רעדעי
 .תומולח עשירעדניק יד טימ ,טעװָאכעג ןבָאה רימ סָאװ תורוד ערעזדנוא
 עמַאס יד ןופ רעדנואו ןופ ,עמַאמ-עטַאט ןופ ענעסירעגקעוַא רעדניק
 ,טכַאנ רעקיביײא וצ ,טכענ יד ךרוד טריפעג ןרעוו ,ךעלכיב-רעדניק עטשרע
 רעזדנוא סיוא ןליוק ןוא םורַא ןעייג סרעּפַאכ יד .טכַאנ רעזָאלטנורגּפָא וצ
 רעזדנוא .טײהנעגנַאגרַאפ רעזדנוא טימ ןעמַאזוצ סע ןענערברַאפ ןוא טפנוקוצ
 טריפעג ןרעוו גנודמערפּפָא ןוא דמש וצ טינ --- קיטסינָאטנַאק עטסכעלקערש
 -רַאפ עלַאטָאט עטנכערעגסיוא יד ןרעכיזרַאפ וצ טריפעג ןרעוו ייז ,רעדניק יד
 : קלָאפ ץנַאג ַא ןופ גנוטכינ

 ,ןענייװעג עשרעדניק }  רעדניק ;ָא
 .ןטלָאּפשעג טשינ ריא טָאה ןעלמיה יד

 ךיז ףיױא טָאה רעגניזףיוה רעיינ רעזדנוא סָאװ רעדנואוו ַא זיא
 רדסכ ןוא טכענ ןייק ןפָאלש טינ ןלָאז רימ זַא ,ןכַאװ וצ תוחילש יד ןעמונעג

 ןעו ,ןעורנייא ןזָאל זדנוא רע ןעק יו ?הטיחש רעד ןיא רעדניק יד ןעז
 -- ןעזרעד טָאה ןיײלַא רע

 ערַאד יד ךעלדנעטָאש עניילק יד
 .רעטיצ ןטצעל םעד ןרעטיצ סָאװ

 ףיוא טגניז ,"ָאטשינע ןופ רעדיל קיצפופ יד ןופ ףניפ עטצעל יד ןיא
 ןזרעפ יד ,"שזעימשזַאק; ןופ רעטכיד רעקילָאמַא רעד ןשטיווָאלַאגעס ןיא
 ןענייז יז רעבָא ,ביוהנָא ןטשטנעבעג סרעטכיד םעד ןיא ןענָאמרעד ןלױּפ וצ
 ,רעדלעפ עשיליוּפ יד ,ףוס םענעטינשרַאפ םעד ןופ קיגַארט רעד טימ לוֿפ
 ןבָאה םיבורק ענהפירט סרענגַאװ --- ןזָארג יד ,ןעמולב יד ,רעדלעוו יד
 ןטיוט ערעזדנוא ןופ למרומעג םעד טימ לופ ,"ןבעװדלַאוװ; ַא ןבעגעג זדנוא

 : ןייבעג רעזדנוא טימ ,שַא רעזדנוא טימ טגניז דרע עשילוּפ יד
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 ןליוּפ ןיא רימ ןענייז רעטציא זיב
 .םינכש רעדָא ,עדמערפ ןזעװעג
 ןלייט טינ ןיוש ןעמ ןָאק רעטציא ךָאד
 .םענייאניא זדנוא טימ דרע יד טילב טרָאד

 עגיה סָאװ ,רעדיל ךס ַא ןיא טגָאזעג ןיוש ךיוא סָאד ןעמ טָאה יאדווא

 ןגָאז וצ טַאהעג היכז יד טינ טָאה רענייק רעבָא ,ןבירשעג ןבָאה ןטעָאּפ

 ,סָאמ ַא ןפַאשעג רע טָאה ייברעד ןוא ,שטיוװָאלַאגעס יו טבױלגַאב ױזַא סע

 ןעו טגניז טולב עשירודַאבורט ענעטלָאשרַאפ סָאד זַא ,ןזיוועג טָאה רע

 ןכילג רעייז סָאװ ,תורוש ןענייז טָא .טינ רָאט ןעמ ןעו ןוא געמ ןעמ

 ןיײּפ רעזדנוא ןופ תוליגמ עטסכעלקערש יד ןיא ךיוא ןפערט רימ ןזומ

 : קילגמוא ןסיורג רעזדנוא ןיא ןרעוװ טזָאלרָאװרַאפ טינ ןליוו רימ ביוא

 רענילבול ןופ עטעפ רעדלעפ ףיוא

 אװַאיוק זיב עיװָאזַאמ ןופ ןוא

 צנירג סעקנָאל ןטכייל ןלעװ סע

 .צװַאּפ רעד ייב יװ ברַאפ-ןעמולב טימ

 ןטייװק עטרילָאק ליפ יד טינ ךָאד

 --- ןגעװ ענייד ףיוא במעד רעד טינ ןוא

 ןטייב יד ןיא ,רעדלעפ עגייד ןיא

 .ןגעמרַאפ רערעסערג א טציא טגיל

 ,קילגמוא ןטסערג רעייז ןיא ןעגניז טיוט ןופ סיױרַא ןצָארּפש סָאװ ןזָארג
 ןוא ןשרעה קיבײא טױט םעד טינ טזָאל סָאװ ןבעל לסיב סָאד זיא סָאד
 ,ןקיטלעװעג

 ש טיווַאר ךלמ

 ץניז .רעטכיד רעשילַארטַאעט ַא ,רעכעלרעייפ ַא זיא שטיװַאו ךלמ

 וליפא ןוא ןליפעג ןופ ,ןעגנומיטש ןופ סעיצַאזיטַאמַארד ןענייז רעדיל עלַא

 ,גנַאהרָאפ ַא ףיוא טביוה רעטכיד רעד יװ ,ןעז שממ ןעק ןעמ .רעטרעוו ןופ

 ריא ןעו ןוא .ןרעדור ןֹוא ןָאט ךיז טמענ'ס ןוא ,סנייז דיל רעדעי טימ

 רעטכיד רעד זַא ,ליפעג סָאד ריא טָאה ,דיל ַא סנייז טימ קיטרַאפ טרעוו

 ,ףדוע ןַא טימ ןבעגעג ץלַא טָאה רע ,טרעקרַאפ --- טגרַאקעג טינ רָאג טָאה

 -טמיושעגרעבירַא ןופ ,ליפוצ ןופ קורדנייא םעד עקַאט טיג סנייז דיל סָאד

 "עד יד טייב רע .טרָא ןפיוא ָאד טייצ עצנַאג יד זיא רעטכיד רעד .טייק

 רע ,טנָאטַאב רע ,טריטנעצקַא רע ,טעװערָאה רע ,טציווש רע ,סעיצַארָאק
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 טזָאל רע ,סעזָאּפ עקירעהעג יד טכַאמ רע ,ןײרַא ליומ ןיא טגייל רע ,טייקעצ
 ,טלַאפ גנַאהרָאפ רעד ןעוו ןוא ,טנעמָאמ ןקיטכיר ןיא גנַאהרָאפ םעד ּפָארַא
 ליפוצ ןופ ,תוחוכ יד ןופ ןלַאפ עדייב ןוא טּפעשרעד דיל ןוא טעָאּפ ןביילב

 .עינַאװערָאה

 "כיד רעד ,עכעלּפעשרעד ןייק ןצנַאגניא טינ זיא עינַאװערָאה .יד רעבָא
 טרעווס ,רעדיו ךיז ןשעל ךעלּפמעל יד .ךיג רעייז טרירענעגער רעט

 ,דיל ןטייווצ םוצ ,ףיוא טייג גנַאהרָאפ רעד ןוא לקנומ-לקנוט ,לופסגנומיטש

 ענעגייא ענייז ןופ רעליּפשסיוא עטסטינעג יד ןופ רענייא זיא שטיוװַאר
 סָאװ ,לרעטַאעט םַאזנייא ,ןגייא ןַא ןופ רָאטקעריד רעד זיא רע .רעדיל

 ַא זיא דיל רעדעי ןייז .םלוע םענעעזעגמוא ןַא רַאפ טייצ עצנַאג יד טליּפש

 ,רעטרעוװ ןופ ליּפשעג רעכעלרעייפ ,רעוויסלופמיא ןַא --- ןֹומה ַא וצ דיירעג
 טציז סָאװ ,רערעהוצ םעד ןדניצנָא ףרַאד סע .ןבעגרעביא ךיז זומ סָאװ
 סעשטיװַאר ןופ עקנישַאמ עקידעבעל יד ןָא טיירד ןוא זיוה ןיא ךיז ייב

 ,םרָאפ-ךוב ןיא "רעדיל 674

 ---ןָא ייז טפור רע .רעדיל ענייז ןופ גָאלַאטַאק םעד סיוא טנכער שטיװַאר

 רעד ןיא רעבָא ,רעדיל "?עשיפָאזָאליפ ןוא ,עלַאנָאיצַאנ ,עשיריטַאט ,עשיריל,
 רשפא ןוא סעיצַאזיטַאמַארד ,סעיצַאמַאלקעדָאלעמ -- טלעפ גנוריגָאלַאטַאק

 .סעיצַאזילַאנַאב ךיוא

 ןריזילַאנַאב עקיניזטסואווַאב סָאד ךיא ןיימ סעיצַאזילַאנַאב טרָאװ ןטימ

 קַאז ןיא םלוע םעד ןרַאנוצנײרַא ידכ ,ןלַאפנייא-ןעקנַאדעג עלעניגירָא ןופ

 עשטָאילק רעד טימ רעבָא ,עשטָאילק טפיוק רע זַא ,ןעניימ רע לָאז ,ןײרַא
 ןוא עיזעָאּפ עלעניגירַא ןוא ענרעדָאמ לפעל-סע ןַא רעטכיד רעד םיא טיג

 ךיז טיג רענעייל רעד יו ,טעז ןוא סנטייוונופ טייטש ,רעטכיד רעד ,רע

 םיא טשטניוװ ,האופר וצ ןייז םיא לָאז .רעטנורַא טגנילש ןוא םירקרַאפ ַא
 .רעדיל עלעניגירַא ןופ רעפיוקרַאפ רעקיטרַאנגייא רעד

 .עדָאירעּפ *ערטסַאילַאכ; רעד ןופ טעָאּפ רעד ץלַא ךָאנ זיא שטיוװַאר
 טָאה סָאװ ,עּפורג עשילַארטַאעט ַא ןעוועג םצע ןיא זיא ?ערטסַאילַאכ, יד

 טלָאמעד יד .ןבעל םענעגייא ןופ עידעמָאק-ףוב רעד טימ ןריקָאש וצ טכוזעג
 -עג ןבָאה -- גרעכנירג יבצ ירוא ןוא שיקרַאמ ,שטיװַאר --- ןטעָאּפ עגנוי
 ןפָאלעגנעמַאזוצ ךיז זיא סָאװ ,םלוע ןַא ןגָארקעג ןוא רעדיל ערעייז טרעדליפ
 ,ןלַאפעצ ןָא טלָאמעד ןופ ךיז זיא עּפורט עניילק יד .רעדנואוו-זייב ףיוא

 םוטנגייא עכעלסילשסיוא סָאד ןבילבעג זיא רעטַאעט-ערטסַאילַאכ סָאד רעבָא

 -גענָאמ ,רעטפיטרַאפ ,רעפייר ,רעטלע ןרָאװעג זיא שטיװַאר .שטיװַאר ךלמ ןופ

 טזיורב םיא ןיא טולב-רעטַאעט עגנוי סָאד רָאנ ,רעקידתוירחא ןוא רעקיד
 סָאװ טסנוק ַא יו ,דיל סָאד ץלַא ךָאנ טכַארטַאב רע .םויה דע טדיז ןוא ךָאנ
 יב דיל סָאד זיא םלוע ןָא בעל לָאז סע ידכ ,םלוע ןַא ןיא ךיז טקיטיונ
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 םלוע רעד טייג .ןליּפש סע טמענ םלוע ןטימ טשרע ןוא ,טרָאװ-ריּפַאּפ םיא
 ןביילב דיל ןוא טעָאּפ ןוא ,דיל ןופ ךעלפמעל יד ךיז ןשעלרַאֿפ ,קעווַא
 עכעלטפעשעג ,עטלקיװטנַא-טוג ַא טגָאמרַאפ ןטלָאװ רימ ןעוו .עטליּפשעגסיױא

 .טעָאּפ ָאידַאר רעטסערג רעד ןעוועג שטיװַאר טלָאװ ,עירטסודניא-ָאידַאר
 ןענייז ןטנעמָאמ עטסליטש ענייז ,דיל ַא ןליּפשוצסיױא יוװ טַאדוקַא טסייוו רע

 טרעוװ עיזעָאּפ-ָאידַאר .שינָאפָארקימ -- טגָאזעג רעסעב רעדָא ,שינָאֿפַאגעמ
 ,רעטַאעט ענעעזעגמוא סָאד ןליפרעד לָאז םלוע רעד זַא ,ױזַא טריזיטַאמַארד
 ,ךייר יד ןיא רָאטַארַאנ םעד ןיײרַא טלַאפ קיזומ יד ,קידרעביפ טּפַאלק ץלַא
 רעד ןוא רָאכ םעד רָאפ ערַאו ַא טכַאמ ןוא טגניז רעגניז רערעדנוזַאב רעד
 -ניא םעד ןבעלפיוא רעדיוו ףרַאד רָאטַארַאנ רעד ןעוו טַארוקַא טסייוו רָאכ
 ןרעיוא יד טימ טעז ןעמ סָאװ ,ךַאז ַא ןיא סערעט

 רע .םַאזנייא ןײלַא ןייז טינ ןעק רע סָאװ זיא עידעגַארט סעשטיווַאר
 יד ,םלוע ןַא ןביילק ןעמענ ךיז לָאז םיא םורַא זַא ,םַאזנייא יױזַא ןייז זומ

 "גײיא רעקידנסערפפיוא ןוא רערעדנוזַאב ,רעכעלרעדיוש רעד ןופ רעדיל
 -רַאפ ,סָאמ רעסיורג רָאג ַא ןיא ךיז ןיא טגָאמרַאֿפ שטיװַאר סָאװ ,טײקמַאז
 ךיז טביוה'ס .סערעטניא ןשינעצס ַא טימ ןָא ייז טדניצ רע .רע טרעדליּפ
 רעזדנוא ןופ עגושמ טרעוװו רעטכיד רעד יוװ ,טוייוו ןוא גנַאהרָאפ רעד ףיוא
 ןעוו ,טנַאװ ןיא ּפָאק שממ ךיז טגָאלש טעָאּפ רעד יו ,טלעוו רענעגושמ
 טעָאּפ רעד .ןבעל סָאד ןעמסרַאפ סָאװ ןסיינ יד ןצרַאה םוצ ןעייגרעד'ס
 ,טלַאפ גנַאהרָאפ --- ןוא טפיג טימ רעכעב םעד ףיוא טביוה

 ,קיטכירפיוא טינ זיא שטיוװַאר זַא ,ןגָאז וצ ןיזמוא ןַא ןעוועג טלָאװ'ס
 ןבָאה רימ סָאװ ,ןדיי עטסקידנליפ-ףיט ערעזדנוא ןופ רענייא זיא שטיוװַאר
 רע .רעקידרוכיצ חילש ַא קידנעטש ,רעשינוח ַא ןיא םזיגַארט ןייז רעבָא

 -ךַאט ךיילג לָאז דיל ןייז זַא ,ױזַא טמיטשעגנָא ןוא טרירטסעקרָא דימת זיא

 סָאװ ,עניב רענעטכױלַאב רעניילק ַא טימ ,רעטַאעט ןיא ןרעוו טלדנַאו
 ןעמיטסָאק-רעטַאעט יד סיוא ךיז טוט ןוא ןָא ךיז טוט וינע רעד יו טזייוו
 ,םויטסָאק רעלַארטַאעט-שירעטניד ַא ךיוא טרעוװ ׁשַא טימ קַאז רעד וליפא

 ןטעָאּפ עטסלעניגירַא ערעזדנוא ןופ רענייא ןזיא שטיװַאר טעָאּפ רעד
 טָאד ןעגניזַאב וצ ,ערעדנוזַאב סָאד ןעזרעד וצ חוכ ןקיטרַאנגייא ןַא טָאה רע
 ןייז ןופ עידַאטס רעד ןיא טזָאלעגרעביא סע רע טלָאװ ןוא .עטקרעמַאב-טינ
 ערעזדנוא ןופ םענייא טַאהעג םיא ןיא תמאב רימ ןטלָאװ ,ןילַא ךיז טימ

 ןפיוקרַאפ ןוא ןריזיטַאמַארד וצ רענייז שוחימ רעד רעבָא .ןטעָאּפ עטסערג
 םיא .גנוטייצ עצנַאג ַא דיל ַא סנייז ןופ טפָא טכַאמ ,"הרוחס ענעגייא יד,
 רעגַארג ַא ,ןָאפַאגעמ ַא -- טנַאװ רעד רעטנוא םיא טמוק סע סָאװ ,טינ טרַא
 ליװ רע ,טיײקרעדנוזַאב ןייז ןרימַאלקָארּפ ךיוה ליוו רע .רעּפַאלק ַא רעדָא
 .טלעוו עקיטרַאנגיײא ןייז ןריזירַאלוּפָאּפ

 ,ררעדיל עכעלדנעטשרַאפמוא ןגעק ןטערטוצסױרַא ביל טָאה שטיװַאר
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 רעטכיד עטסכעלדנעטשרַאפמוא יד ןופ רענייא טפָא זיא ןיילַא רע רעבָא
 .ץכעלָאש רעכעלדנעטשרַאפטסבלעז ַא ןיא סע טלקיװ רע רָאנ ,ערעזדנוא
 ,טסינרעדָאמ רעגולק ַא ןייז ףרַאד'מ : טגָאזעג טלָאװ ,שטיװַאר ,רע יו זיא'ס
 ַא ,רודַאבורט ַא טעמכ זיא ןעמ זַא ,רענעייל םעד ןדיירנייא ןענעק ףרַאד'מ
 קידנצכערק ַא טימ וצ ךיז טליּפש ןוא ןפייה יד ןיא טגניז סָאװ רעטכיד
 עפיט ענייז רעביא טפָא טריפ טּפַאשגולק עשירעפיוקרַאפ יד טָא .עלעדיפ
 -- יװ רעדיל ענייז רַאפ ּפעק-גנוטייצ עשילרעטסיוא וצ טדיינש רע .רעדיל

 ---  גָאטרַאפ גנומיטש עלַאנַאבק ,"ןפָארטס יירד ןיא תמא רעצנַאג רעד;
 ץרַאה ןיימ ןוא ָאידַאר ןפיוא טיירש רעלטיה; רעדָא ,"טגָאזעג סנייטשמוא
 .עשיטָאנּפיה ןוא עשירעדורב-טוג ןענייז ךעלּפעק יד ."לוק-תב ַא טיירש
 םעד ןיא ןוא ,הרוחס עשירעטכיד ןפיוקרַאפ וצ טנכערעגסיוא ןענייז ייז
 עגייז ןופ ךס ַא ןבירשעג עקַאט ןענייז "ךעלּפעק-רעדיל, יד ןֹופ טסייג
 ,הלבק ,עימָאנָארטסַא ,קיטילָאּפ ,סָאמסָאק ,עיפָאזָאליפ ןופ טדער רע .רעדיל

 ףיוא ּפָא טינ םיא טזָאל ןוא טנעה יד ןיא טוג רענעייל םעד טמענ רע רעבָא

 .טונימ ןייא ןייק

 רעטכיד רעד ןוא תודיחי ןבָאה ךיוא ףרַאד רעדיל ןופ רענעייל רעד
 ףיוא ןעלטייט ןוא סנּפָאקוצ רענעייל םעד ןייטש רדסכ טינ רָאט דיל ןופ

 סעשטיװַאר דָאש ַא תמאב ןענייז רימ .לטייט שידמלמ ַא טימ הרוש רעדעי

 רעדיל ךוב יינ ןייז זיא תונורסח עלַא טימ .ןצנעטָאּפ עשירעטכיד עסיורג
 ףיוא דיל ןייז ןָא טפור שטיװַאו .טייצ רעזדנוא ןופ טנעמוקָאד רעקיטכיוו ַא
 ענייז עלַא רעבָא ,"ןעגניז ןטימניא טרידָאלּפסקע טָאה סָאװ ,דיל ַא, 29 טייז
 -סיוא קרַאטש טינ ךיוא סָאד טלָאװ .ןעגניז ןטימניא ןרידָאלּפסקע רעדיל
 טימ ןעמירַאב ןטייצ עקיטנייה ךיז ןענעק ןטעָאּפ קינייװ רעייז לייוו ,טכַאמעג
 ,ץלירגעג רעדָא ,יירשעג ןופ שימוצ ַא ןָא ,רעדיל עצנַאג

 .רעדיל ענייז ףיוא ןילַא טסייר שטיװַאר סָאװ ,זיא ןורסח רעסיורג רעד

 -ַארד רעד רַאפ קיטיונ זיא לַאנק רעד זַא טניימ רע לייוו ףיוא ייז טסייר רע

 ןענעק סָאװ ,ןעלטימ עלַא ךיז רע טביולרעד לָאנק ןבילוצ ןוא .עיצַאזיטַאמ

 .םלוע ןַא ןעיצוצ ןוא דיל ַא ןסיירפיוא ,גנוניימ ןייז טיול

 ,ןטָאשרַאפ םיגורה ענייז טימ ןעמַאזוצ ,םיא ךיא טלָאװ רעטעּפש ןוא
 : ףייפ ַא טימ טשידקעגכָאנ םיא ןוא ןשַאװעגּפָא ךיז טנעה יד
 . ןטָאג ןײק טשינ ףרַאד ןעמ --- טענַאד ןופ ןָאװ

 (81 טייז

 עלַא רימ ."דרָאמ-רעטעג, שטיװַאר סָאד טפור רעירפ הרוש ַא טימ

 ןיוש טָאה רע .טָאג טימ טנכערעגּפָא םינפוא גונעג ףיוא ןיוש ךיז ןבָאה

 "מוא ןטנעצ ַא ןגָאזרַאפ ןיוש טעוװ רע זַא ,ןטעָאּפ ןופ טּפַאכעגנײרַא שּפיה

 -- ךיז ףיוא ןײלַא טגָאז רע יוו ,שטיװַאר רעבָא .קלָאפ ץנַאג ַא ןעגנערבוצ
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 -ַאב רע ןוא סיוארָאפ ןעמעלַא טפיול ,"טסיזָאניּפס ַא ןוא רעירַאטעגעװ ַא;
 ןופ ןָאװא :וצרעד ךָאנ טיירש ןוא דרָאמ-רעטעג ַא יו ,שרעדנַא טינ ,טייג
 ןעמונעג ךיז טָאה יו ."ףייפ ַא טימ , ךָאנ םיא רע טשידק ייברעד ."!טענַאד
 זיא תמא רעתמא רעד ?ףייפ רעשירעגנויליואו רעד טעָאּפ ןטסנרע םוצ
 ייווצ רדסכ ןפמעק םיא ןיא ,ךיז ןיא ףייפ םעד טגָאמרַאפ שטיוַאר זַא ,רעבָא
 -קירוצ ןוא רעליטש ַא ,רעקידתווינע ןַא ,רעקידוועמעש ַא רענייא : סעשטיװַאר
 ביוא ,סָאװ .רעפייפ רעשיטסינָאיציביזקע ןַא ,רעטייווצ ַא ןוא רענעטלַאהעג
 סנעמעלַא ערעזדנוא ןוא ענייז ןגעוו זרעפ רעטצעל ןייז זיא ,ףייפ ַא טינ
 ,טרָאװ ןופ טייקיזָאלפליה רעד ןגעוו ןבירשעג ןיוש ןבָאה עלַא ? רעדיל
 ןוא ,ץלַא סָאד טסייו שטיװַאר .טייצ רעקידמיואמ רעקיטציא רעזדנוא ןיא
 ןזעילַאדנַאקס ַא טימ ןפיולסיוארָאפ רע זומ ,קורדנייא קרַאטש ַא ןכַאמ וצ ידכ
 .ןרָאי-ערטסַאילַאכ עשלגניי ענייז ןופ ףייפ

 ,רעדיל ערעזדנוא --- שיט ןפיוא יז ןגיל זיא
 יקַצּפ ןיא ענעדנובעג ,רעכיב ןיא עטריטרָאס

 ,קעלק --- יז עלַא ףיוא ןעיײּפש ךיז טליװ רימ ןוא
 -- -- -- ;טרָאװ ןייא רענייצ יד ךרוד ןשיצ ןוא

 (142 טייז)

 רעד סָאװ ,םַארג ןכַאפיירד םעד ןקידענרַאפ סע ןפרַאד ךעלקיסַאּפ יירד יד
 ןעו רעבָא .דיל ןגייא ןייז ןרידָאלּפסקע וצ ידכ ,"ןשיצ, ליוו טסיזָאניּפש
 רעייז טינ קרעוװרעייפ יד ןענייז ,ןפוא ַאזַא ףיוא טרידָאלּפסקע דיל ַאזַא
 טימ ןשטיװַאר ייב טפמעק םזילַאנָאיצַאסנעס רעד ,רעכעלזָאנ יד רַאפ םענעגנא
 טייקיאייוצ רעד ןופ טקודָארּפ רעד ןענייז רעדיל ענייז ןוא םזיױװינַא ןייז
 טביירש גָאטנריובעג ןט50 ןייז וצ .םוקילבוּפ ַא רדסכ טכוז סָאװ ,םיא ןיא
 טימ ךיז טקידנערַאפ סָאװ ,"דיל ַא טימ שוק-טסבלעז ַא; --- דיל ַא שטיװַאר
 : תורוש עטנעצסעלָאדַא-שירעלדָאב עקיזָאד יד

 ,ױזַא טפַאהלקע טשינ זיא טלעװ רעד ףיוא ךַאז ןייק
 ,יורפ עטלַא ןַא יװ ,ןַאמ רעטלַא ןַא יװ

 ,(180 טייז)

 רעטָאפ ,ריזנ רעד יו טרעדליש ?סיאַאט, ןייז ןיא סנַארפ לָאטַאנַא
 םורַא ןסקַאװ ןָא טביוה ךיילג ןוא םיוב ַא ףיוא ךיז טצעזַאב ,יטונּפַאּפ
 הנויח ןופ לַאװק ַא טרעוװ רעמַאזניא רעד .לטעטש קיכָאק ץנַאג ַא םיוב
 יב .טײקיסַאג טימ טכעװשרַאפ טרעװ טײקמַאזנייא יד ,סַאג רעד רַאפ
 ַא זיא טײקידסעווינַא ןייז ,רעקיניזטסואוַאב ַא סעצָארּפ רעד זיא ןשטיװַאר
 : ,עשילַארטַאעט ַא ,עקידהיסהרפב

 לסיבַא ,ליפוצ לסיבַא זיא'ס רָאנ ,ןושל ךס ַא טגָאמרַאפ שטיװַאר ךלמ
 ןרעדנואוַאב וצ רעבָא זיא'ס .רעמ ךס ַא ןעוועג טלָאװ סע ןוא רעקינייוו
 טינ טגָאמרַאפ רע םגה ,טייקכײר-טרָאװ ןייז ,טייקשירעדניפרעד םָארג ןייז
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 ןַא ןגָאז וצ ױזַא ,עשידיי-ןַאּפ ַא זיא טייקכייר ןייז ,ליטס םענעגייא ןייק

 .רעשעבָאב ןגייא ןייק טינ ןוא שידיי רענעבילקעגנעמַאוצ ַא ,עשיטקעלקע

 "מורַא יז ןעק רע ןוא עמעט ַא ןרימַאלקעדסיוא טנכייצעגסיוא ןעק רע

 ַא יװ ןָאט רעשינַאמטיװ ןייז טגנילק לָאמַא .,דייר עטנַאגעלע טימ ןעמיוש

 ' ה : עידָארַאּפ

 םָאטַא רעדָא ןָארטקעלע ןשימסָאק ןופ ןטָאש ַא ,שטיװַאר ךלמ ,ךיא
 --- ןברַאש ןטימ טעלמַאה --- טנעה עניימ ןיא זרעווינוא םעד טנייה טלַאה

 .ןברַאטש ןוא ןבעל ,טָאג ,טלעװ ןגעװ סולשַאב א ןעמעננָא ךיא זומ טנייה
 (32 טייז)

 .קורדנייא ןַא גָאז "רעשימסָאק, ןייז טכַאמ רעדיל ערעדנַא ןיא רעבָא

 ןלַארטַאעט םעד ןטלַאהנָא ןעק רע ןוא תורוש עטיירב ףיוא ןליּפש טוג ןעק רע

 עיצַאמַאלקעד ןייז ואוו ,טרָאד טּפיוהרעד ,רעטרעוו ענייז ןיא סערעטניא

 שטיװַאר .ןעגנורעטסעל-טָאג ענייז ןיא עיצַאנַאפָארּפ וצ רעטנורַא טינ םיא טריפ

 טכוז רע .ליפעג שידיי ןייק טינ זיא סָאד ןוא טָאג םורַא ץלַא ךָאנ טכוז

 טימ ןוא טײקשיקסװעיָאטסָאד רעשינַאיצילַאג ַא ןופ רעפייא םעד טימ םיא

 לָאמ עכעלטע שישַא םולש טנָאמרעד רע .טעטיוװיאַאנ רעשירענידנצעג

 רעקניל ןייז ןיא רע טלַאה סעקעוושט עשימיור ריפ סָאװא ,עושי יבר םעד

 --- ?טנַאה

 לשמ ַא ךיז טכייל ליומ ןייז ףיוא ןוא

 .טנַאילירב רעסיורג ַא יװ ױזַא
 (21 טייז)

 טימ ,רעטרעװ טימ הירב ןוא רענעק רעסיורג ַא ,רענעק ַא זיא רע

 טימ ,לעטשנָא ןשירעטכיד ןקנילפ טימ ,תורוש טימ ,סעמעט ןופ לאווסיוא

 רעשינעצסנַאימ וליפא ןוא ןעגנומיטש עטרילומיס ,סעיצַאזיװָארּפמיא

 ןשטיװַאר ןגעק ןטָארטעגסױרַא ךיא ןיב ,קירוצ רָאי 28 ךרע ןַא טימ .קיזומ

 "נַא עסיורג ןעוועג רימ רַאפ ןענייז רעדיל ענייז לייוו ,תונעט עפרַאש טימ

 טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא ,טנייה .רעטכיד ןסיורג ַא ןופ ןלַאפכרוד ןוא ןעגנושיוט

 סָאװ ,טעָאּפ ַא וצ תונעט עקיבלעז יד טימ ץלַא ךָאנ ךיא םוק ,רעטעּפש

 עסיורג יד זַא ,ארומ בָאה'כ .רָאג זיב ךימ טריוורעגעד ןוא ךימ טריסערעטניא

 טַאטלוזער רעד ןענייז רָאנ ,עשירעטכיד ןייק טינ ןענייז ענייז ןלַאפכרוד

 רעזדנוא ןיא ןעק רעטכיד ַא ױזַא יו ,טינ סייו'כ .ןעמנּפ עשיכיסּפ ןופ

 רעביא טריטידעמ רע יוװ םעדכָאנ ,ריפסיוא ַאזַא וצ ןעמוק טייצ רעקיטנייה

 : 1942 ,ןלױּפ ןיא תונברק סרעלטיה ,םיגורה ןופ דליב שיפַארגָאטַאפ ַא

 ,רימ ,יז ,רֶע ,וד ,ךיא : טגָאזעג ףַארט ייב ףַארט ,םַאזגנַאל ףוס םוצ ןוא

 .תויח ןענייז עלַא --- ייז ,ריא
 (40 טייז)
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 ? ךיוא רשפא תונברק יד 4 רימ רעד זיא רע ? ייז רעד סָאד זיא רעוו
 סעּפע ךָאד זיא סָאד ?ךיוא -- טכענ יד ךרוד טקיניײּפעצ ןרעוו סָאװ ,רימ
 םיבורק יד טימ ,םיגורה יד סיוא טשימ סָאװ ,עיגָאלָאעדיא ערעטצניפ ַא
 סָאד רעבָא .עשַאק רעקיטולב ןייא ןיא ,סרעלטיה יד טימ ,םיגורה יד ןֹופ
 ענייז טרידָאלּפסקע סָאװ ףייפ רעד ,ףייפ-שטיוװַאר רעקידנטײלגַאב רעד זיא
 .רעױרט-רעטַאעט םשל רעדיל

 ,ךיל םעד ליפוצ ןעיורטעג ןופ תורצ סעשטיװַאר ךס ַא ןעמוק ללכב

 עלַא רימ .ןסיגנײרַא ץלַא ןעמ ןעק סעפעג'דיל םעד ןיא זַא ןטלַאה ןופ

 ץלַא ךָאנ ךיז ןטלַאה סָאװ רעטכיד יד ץוחַא) תועט ןקיבלעז םעד טפָא ןכַאמ

 ןכוז רימ (רעטלע רעד ףיוא רעדיל-גיוו עליטנַאפניא טימ ןגיװרַאפ ןייא ןיא
 ךרוד ןלַאפ רימ רעבָא ,ןליפעג עלַא רַאפ סעפעג סָאד ןרעוו לָאז סָאװ דיל סָאד

 -ַאב רעד ןיא ןוא ,ךַאז עטצענערגַאב ַא רעיײז זיא דיל ַא .ךַארק ַא טימ

 ןבעל ןופ רעכַאװש זיא דיל ַא .טסנוק עצנַאג יד טקעטש טייקטצענערג

 טנעמָאמ ַא לָאמַא רשפא ןיא דיל טוג ַא ןבעל ןופ רעקיטשינ ,רענעלק

 א זַא תועט םעד ןעמעלַא ןופ רעמ טכַאמ שסיװַאר .טקיכיײארַאפ --- ןבעל ןופ
 דיל ןייז זַא ליוו רע .דיל ןביילב ךָאד ןוא ךרּפ-תדובע ײלרעלַא ןָאט ןעק דיל
 זָאלג ןיא ןוא רעבירַא טפיול דיל עצנַאג סָאד רעבָא ,ןייז ללוכ ץלַא לָאז

 ןַא ייז ןכַאמ ,ייז טרעה ןעמ ןעוו סָאװ ,רעטרעוװ שקידנעמיוש טּפָא ןביילב
 ייז ןוא ןגיוא ענעגייא יד טימ ןײלַא ייז טנעייל ןעמ זַא רָאנ ,קורדנייא
 ,קינייו רעייז ייז ןופ טביילב ,קיטסוקַא-עניב רעייז ןרילרַאפ

 ןעק רע רָאנ ,טנַאלַאט רעלעניגירָא ןַא רָאנ טינ זיא שטיווַאר ךלמ
 ןעק רע .ןטעטילַאנַאב ןריזילַאניגירָא ןוא ןריזינַאגרָא טנכייצעגסיוא ךיוא
 -בעלש ןופ רעוורַאס רעטווװאורּפעגסיוא ןַא זיא רע .ןריוורעס ןֹוא ןרירָאקעד ייז
 רעטכיד עטסיימ ייב .רֶע יוװ ןעװַארּפוצ טינ ױזַא ייז ןעק רענייק .רעדיל עט
 טָאה ןשטיװַאר ייב רעבָא ,דיל ןטָארעגמוא ןַא ךעבענ דיל טכעלש ַא זיא

 -נופ סע טרימַאלקעד ןעמ ןעוו .לרעייפ רעדנוזַאב ַא סעּפע דיל טכעלש ַא
 רעדָא ,טקנימשעג זיא דיל טכעלש ַא סנייז .ןרעה ךָאנ סע ןעמ ןעק ,סנטייוו
 ,(ךיילגרַאפ-רעטַאעט םעד טימ טצונַאב ךיז טייצ עצנַאג יד בָאה ךיא יו ױזַא)
 ןעוו ,רעסעב עקַאט טרעװ דיל טכעלש ַא יצ ,הישק ַא טביילב'ס ןוא .טרימירג
 ץנַאט-זגורב ןייז טימ ,קיסקעל שטיװַאר רעד טימ טקנימשעגוצ טרעוו סע
 .גנורעטסעל רעטרעפעפעג ןייז טימ ןוא טײהטָאג רעד ןגעקַא

 ןופ רעייטשרָאפ עטסקיטכיו יד ןופ רענייא ןעוועג טלָאװ שטיװַאר
 ליפ ױזַא טימ טריקיזיר טינ טלָאװ רע ןעֹוו ,עיזעָאּפ רעשידיי רענרעדָאמ רעד
 -וצ ןעמונעג ,רעדיל ענייז .ןייוו לסיב ןיילק ַא ןפיוקרַאפ וצ ידכ ,רעסַאװ
 ןשטנעמ ןטקיטיועצ םעד ןזיױו ,0/ ןופ לכה-ךס םעד ןיא עקַאט ,ןעמַאז
 טײרק ןוא רעטפעלּפעצ ַא טייטש סָאװ ןשטנעמ םעד ,טייצ רעזדנוא ןופ
 .טּפַאזעגנײא טָאה רע סָאװ תומכח עלַא ףיוא ןוא תונושל עלַא ףיוא וקירעקוק



 ןעמונעג ךות ןיא | 54

 .עילָאכנַאלעמ רעויטקעלָאק ןופ ליפוצ טדייל שטיװַאר טעָאּפ רעד רעבָא

 ףיוא ןיילַא ךיז טריטַאולּפסקע רע ,רענייטש טגָארט רע ,גרעב טסייר רע

 יד ןעמעלַא רַאפ טיירב ןענעפע וצ ידכ ,ץלַא ןוא ןפוא ןטסמַאזיורג םעד

 -רַאפ שטיװַאר שטנעמ רעקידתועינצ רעד .עירָאטַארָאבַאל-דייל ןייז ןופ ןריט

 -רעטלַא ןַא רעדיל-ףייפ ענייז ןענייז .רעדיל עקידתועינצ קינייװ טגָאמ

 ןייז ןיא ?ךאלמ ןטימ בקעי יװ רדסכ ךיז טלגנַאר רע ןעמעוו טימ ,ָאגע

 "ידעמ; ןעמָאנ ןרעטנוא רעדיל גנולײטּפָא עצנַאג ַא רע טָאה "67, ךוב יינ

 -רעטסיוא עמַאס ךָאנ געיעג סָאד טָא ."רעדיל עשילרעטסיוא ןוא סעיצַאט

 םעד ןעק ןעמ ןעוו ,גנושַאררעביא עטסערג יד זיא רעדיל ענייז ןיא טייקשיל

 "תומילש ןוא שיטע ןַא ךָאנ גנַארד ןקידקיטייוו טעמכ ןכעלנעזרעּפ סרעטכיד

 .טייקשילרעטסיוא ןופ .ךופיה עמַאס רעד ךיז טכַאד זיא קיטע .ןבעל קיד

 .עיצַאסנעס ןופ זָאלבנפייז רעד טּפָא ץנַאג זיא טייקשילרעטסיוא

 ,רעטַאעט-ןטענָאירַאמ ןעוועג געט-ערטסַאילַאכ ענייז ןיא זיא שטיוװַאר

 ענייז ןענייז טנייה ,שילַארטַאעט ןעוועג ןיֹוש רע זיא "רעדיל עטעקַאנ; ענייז ןיא

 רע .רעדיל-ןעמָאטַא ןרעוו אמתסמ ייז ןלעװ רעטעּפש ,רעדילדָאידַאר רעדיל

 ןַארַאפ .זניצ ליפוצ טייצ רעד טלָאצ רע ןוא טייצ רעד טימ ליפוצ טפיול
 טָאה רע סָאװ ,טייקליטש ענעסָאלשרַאפ ַא ,עמיטניא ןַא ,םיא ןיא טייקליטש ַא

 עכעלטע ןיא ןופרעד ךיוה ַא ץוח ַא ,טקעלּפטנַא טינ טציא זיב ךָאנ זדנוא רַאפ

 "ןַאמ ןקירָאי קיצכַא ןַא ןופ טיוט םעד עדַאלַאב, ןייז ןיא יוװ ,רעדיל עטלייצעג

 .רעדיל-עביל עכעלטע ןיא ןוא
 ,תונעט ןָא ,טושּפ ,ליטש ,עביל רעליטש ןייד רַאפ

 ,ךַארּפש רעמַאזנייא רעד טָא ןיא דיל-סקלָאפ ַא יװ

 .ןבעל ַא ,ָאי -- ןבעל ַא טפרַאדעג ךיא טלָאװ
 , .ךס ַא סנכעל ןבעגעג ןיוש בָאה ךיא .ןיוש ָאטשינ רֶעבָא

 (188 טייז)

 רעיורט .עשינָאפַאגעמ ַא טינ ,טייקליטש עליטש ַא ָאד זיא דיל ַאזַא ןיא

 ןבָאה ךיוא ןפרַאד ,טעָאּפ םייב ןייז טינ ןלָאז ייז קידרוביצ-חילש יו ,רעצ ןוא
 .עביל רעליטש ןופ ,תועינצ רעד ןופ סעּפע ךיז ןיא

 ןָאקיסקעל םעשמיוװַאר

 יירד ןיא ןרעוװ טלייטעגנייא ןעק םירבח ענייז וצ גנואיצַאב סעשטיווַאר
 טיג ,ביל קרַאטש ,ביל קרַאטש רעייז ייז טָאה רע רעדָא :סעירָאגעטַאק
 ייב ךיז ןטכיר ,ביל יו רעמ טינ טָאה רע סָאװ טיילהרבח יד .ביל יו רעמ
 זַא ,טירט ןוא טירש ףיוא ןסיוו ייז טזָאל רע --- רָאיצרַאװש ַא סיוא םיא
 ,ביל יו רעמ טינ ייז רע טָאה לכה ךס לייוו ,ןעמענרעביא טינ ךיז ןלָאז יז
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 עשילביב יד ןיא יו טרעקַאלפ םירבח ענייז וצ עביל סעשטיװַאר שטָאכ ןוא
 טָאה לָאמ עלַא טינ זַא ,רעבָא רע טסייו ,ןתנוהיו דוד תכהא ןַא ,ןטייצ
 רעייז טָאה רע סָאװ ,םירבח יד ןיא טצעזַאב טנַאלַאט רעסיורג רָאג ךיז
 ךיז טסיוטש רע .ןסיוו שילָאכנַאלעמ ַא טימ רע טסייוו סָאד .ביִל קרַאטש
 ץנַאג ךיז טָאה ,ךעקעל טלייטעג ,למיה ןיא ,ןביוא טָאה ןעמ ןעוו זַא ןָא
 .רעקיטש עטסערג יד טּפַאכעג ןכָאה םירבח ערעגרע יד זַא ,טכַאמעג טפָא
 טלקנוטרַאפ ,גנוּפַאכרַאפ ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,גנוליײטרַאפ עשיטעמוא יד טָא

 ןייק וצ טינ לָאמניק טמוק רע רעבָא ,למיה סעשטיווַאר טשידרערַאפ ןוא
 -טנַאלַאט רעדָא ,ףיקת-טנַאלַאט ַא ןגעק טעװ רע .ןריפסיוא עשיטסַארד
 קיטש ַא טּפַאכעגסױא רענעי טָאה .סעיצולָאװער ןייק ןכַאמ טינ ,טָאּפסעד
 ןגעמרַאפ סָאד ןעוו וליפא ,ןבָאה ץרא ךרד םיא רַאפ ןעמ זומ ,ןגעמרַאפ
 ףיוא .יירעדניש-טיוה ןוא עיצַאטַאולּפסקע רעבָארג ןיא טלדנַאוװרַאפ טרעוו

 -ולָאװער רעסיורג ןייק טינ ,טסינומָאק-טעמכ רעד ,שטיוװַאר זיא ליפ ױזַא
 ,סַאגנדיא רעד רעביא ץיּפשַאנ טרָאפ קינהּפצוח-טנַאלַאט ַא ןעוו .רענָאיצ
 טנַאלַאט .לטיה סָאד ןעיצ ךָאנ ןוא געו םעד ןטערטּפָא שטיווַאר םיא טעוװו

 ,בָאג סטָאג רַאפ ץרא ךרד סיורג טָאה שטיװַאר ןוא טנַאלַאט זיא
 רע זַא זדנוא טלייצרעד רע ןעוו ,טכערעג שטיװַאר זיא ןגעווטסעדנופ

 רעבָא ,"ןשטנעמ עוויטקַא-קיטסייג וצ, טעטעיּפ ןטַאט ןייז ןופ טנשריעג טָאה
 הפצוח ץמש םעד טָא .הפצוח לסיבַא טימ טשימעג זיא סָאװ טעטעיּפ ַא
 -מורפ ענעגייא ןייז זַא שינערָאװַאב ַא יו ,ךיז ןיא שטיוװַאר עקַאט טגָאמרַאפ
 שטיװַאר .טײקנגָארטעגּפָא ליפוצ ןופ ןרעו טקיטיוקרַאפ טינ לָאז טייק
 סעילּפָאטרַאק, זיא סָאד זַא ,טעטעיּפ ןייז ןיא הּפצוח עטנשריעג יד טרעלקרעד
 ףיוא לטָאז ַא ןוא םיוצ ַא זיא ס --- סָאד יו רעמ רעבָא זיא'ס .*ץלַאז טימ
 -ּפָארַא ןוא ּפָאלַאג ןפיול ןעמענ טינ לָאז יז זַא ,טייקמורפ רענעגייא רעד
 .רעטייר םעד ןרעדיילש

 ,טייל ַא יז ןופ טכַאמעג ןוא תונורסח ענייז טפיײלשעגמורַא טָאה שטיװַאר
 רעד .תולעמ ענייז ףיוא יו תונורסח ענייז ףיֹוא טעברַאעג רעמ טָאה רע
 .תולעמ ענייז ןופ רעטרילָאּפ ךס ַא ןענייז תונורסח ענייז זַא ,זיא טָאטלוזער

 .דרע רעד רעביא רעכעה ןױָאג ַא טימ תונורסח ענייז ןביוהרעד טָאה רע
 ,עשר לקיטש ַא שטיוװַאר זיא ,גנוניואווַאב רעשיטע ןייז ןיא ,ךיז ייב ,ןביוא
 יו ,קזוח עלעּפָארט ַא ,םזיניצ עקשטיּפַאק ַא ,הּפצוח לסיבַא טגָאמרַאפ רע

 עטכעלש עלַא יד ןענייז םיא ייב רעבָא ,דרע רעקידניז רעד ןֹופ רעניואווַאב עלַא

 ערעדנַא ןיא .,תונורסח עשיטע ןופ הגרדמ רעד וצ ןרָאװעג ןביוהרעד ןכַאז
 םירבח ענייז וצ עביל עקרַאטש וליפא רעדָא ,עביל סעשטיװַאר ,רעטרעוו

 ןיוש טניפעג ,רעירָאטעגעװ רעד ,רע .עביל עדנילב ןייק טינ לָאמנייק זיא
 --- טגָאזעג טלָאװ ןיילַא רע יו ,טעטעיּפ ןייז ןריצודער וצ ױזַא יוװ ןפוא ןַא
 ,עילפָאטרַאק עשיטעטעיּפ ןייז ןצלַאזַאב וצ יו
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 ןיימ; ךוב סעשטיװַאר ךלמ ןופ טַאהעג האנה קרַאטש רעייז בָאה ךיא
 בָאה רעמ ץלַא ,ךוב ןופ טַאהעג האנה בָאה'כ רעמ סָאװ ןוא "ןָאקיסקעל

 ךוב סָאד .וצצורתיו רעתמא ןַא ןעוועג זיאס ,טַאהעג האנה טינ םיא ןופ ךיא
 ןוא ,רוגטק ַא ןוא רוגינס ַא ןשיווצ גָאלַאיד ַא ןפורעגסױרַא רימ ןיא טָאה
 ןלַאפעגנײרַא לָאמטפָא ךיז ןענייז עדייב ןוא ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג ןבָאה עדייב
 סעשטיװַאר טנעיילעג בָאה ךיא זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .דייר יד ןיא

 ןלױּפ ןיא ןגרוטַאמַארד ,רעלייצרעד ,רעטכיד עשידיי, ןופ ןטערטרָאּפ 8
 ַא ןופ גנוטיײלגַאב רעד רעטנוא ,"תומחלמ-טלעוו עסיורג ייווצ יד ןשיווצ

 ,חוכיוו ןקידרדסכ
 .הלעמ עסיורג ַא זיא סָאד ןוא ךוב רַאבזעל ַא ןבירשעגנָא טָאה שטיװַאר

 ןעמ ןוא ןגײלקעװַא טינ סע ןעק ןעמ ,ןסיירּפָא טינ ןופרעד ךיז ןעק ןעמ
 רעדָא םעד ףיוא קוק ַא ןּפַאכ ןוא ,למירד-בלַאה ןיא ,ןרעטעלב ךיוא סע ןעק

 ןעק רוטַארעטיל עטכייל זַא טקרעמַאב רעצימע טָאה'ס .טערטרָאּפ םענעי
 ךיז טנעייל ךוב טכייל יינ סעשטיוװַאר רעבָא .ןענעייל וצ רעווש רעייז ןייז לָאמַא
 רימ רעבָא ,רוגטק רעד דייר יד ןיא ןיירַא טלַאפ ,טכייל וצ .טכייל רעייז
 .תולעמ יד ןופ המישר רעד טימ רעטייוו ןעייג רימ ןוא ןרעה טינ ךיז ןכַאמ
 ךיז סע טלָאװ ,שילגנע ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טלָאװ ךוב ַאזַא ןעוו

 טלָאװ רבחמ רעד ןוא ןרַאלּפמעזקע טנזיוט טרעדנוה ייווצ ןיא ןעגנַאגעצ
 טלעג סָאד טלָאװ רע .ריבג ַא ןרעוו וצ ןויסנ ןסיורג םעד רַאפ ןענַאטשעג
 ןופ דובכו רשוע ןיא ןבעל טלָאװעג טינ רעכיז טלָאװ רע לייוו ,ןזיוועגקירוצ
 ןיא ןעמוקעגמוא זיא רבח רעטירד רעדָא רעטייוצ רעדעי .ךוב-הבצמ ַאזַא
 .ָאטעג רעד

 עלַארטנעצ יד .ןַאמָאר ןימ ַא זיא ןטערטרָאּפ 88 ןופ ךוב עצנַאג סָאד
 .רעטבילרַאפ-סייה רעד זיא שטיװַאר ןוא רוטַארעטיל עשידיי יד זיא עטבילעג
 ןעמַאזוצ סָאװ ,ערעפסָאמטַא רעקיטש ןרעטיצ ןרעדנַא ןוא רבח ןייא ןשיווצ
 ערעזָא עתמא ןַא זיא הביבס יד טָא .הביבס ןיא טרעווילגרַאפ סע טרעוו
 רעד שטיוװַאר לייו .רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו ריא ןיא טמיווש שטיװַאר ןוא
 עגנוי ענייז עלַא ןוא רעבָאהביל רעטשרע רעד שטיוװַאר זיא רעװעשרַאװ
 -רַאוװ ךָאנ ןייז ןיא ,שטיװַאר .עקימַאלפ ןוא עטכע ןענייז סעביל עטשרע
 ,סעביל ענייז ןוא רעבָאהביל רעקירָאילטימ רעד ןיוש זיא ,עכָאּפע רעוועש
 רע .ערעליק לסיבַא ךיוא ןיוש ןענייז ,םירבח ענייז וצ סעביל יד וליפא
 ןיוש זיא'ס רעבָא ,הביבס ןופ טפעהעג ַא ןריזַאטנַאפוצסיױא ךיז טעשטומ
 טימ ןעלבוט ךיז טמוק שטיװַאר זַא .ערעזָא רעװעשרַאװ ענעי טינ טייוו
 זַא ,טעז ןעמ רָאנ ,תוחוכ עלַא טימ ךיז רע טעקסעלּפ ,תוקיבד רעשידיסח
 ןעמיווש ןופ האנה עסיורג ןייק טינ טָאה רע

 ,טייקשחירב רעכעלטנגוי טימ שטיװַאר טמיווש "ןָאקיסקעל ןיימ , ןיא
 -טכַא יד .רעמיוש ַא קיזמ א יו ףיווַא טמוק ןוא "קערונ, ַא טכַאמ רע
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 זיא סָאװ ,שטיווַאר ןוא למיה ןשימייה ַא ןבָאה ןטערטרָאּפ קיצכַא ןוא
 ףיוא םירבח עשימייה ענייז סיוא טנרעטש ,עימָאנָארטסַא טימ לּפטמ ךיז
 טיג רע שטָאכ ןוא ;סעדַאיעלּפ ןוא סעיצַאלעטסנָאק ןיא למיה ןשימייה םעד

 רעדעי טימ טלַאה ןעמ ואוו ןעמ טעז ,למיה קלח ןרעסערג ןייק טינ םענייק

 יד זיא סקַא יד ןוא סקַא ןַא םורַא ךיז ןעיירד ןעמַאזוצ עלַא ןוא .,םענייא
 ןטערטרַאּפ ענעדנובעגפיונוצ-טינ יד ןופ טרעוו ןופרעד .עשרַאו עשיצרּפ"ךָאנ
 עסיורג סױרַא ייברעד טזייוו רעביײרש-ןענַאמָאר רעד .ןַאמָאר-הביבס ןייא
 -ַאזנײרַא עקיטייז ,ןקורדסיוא עכעלפערט טָאה רע ,ןטייקיאעפ-גנורעדליש

 .רעביא ייוצ יד :ןעגנושַאררעביא ייוצ ךָאנ ןוא ןלַאפנײא ענייפ ,ןצכעג
 שטיװַאר עקיגנוצ-זייב עלַא ריא ,ָאי .טפַאשגולק ןוא רָאמוח ןענייז ןעגנושַאר
 ןופ עלעגיוװ ַא ןיא ןשטיװַאר טגיוורַאפ טָאה סָאװ עלַא ריא ,רעניגרַאפ-טינ
 ןטקנופ עקַאטַא עײנ ןעניפעג ןזומ טעװ ,המכחמוא ןוא טײקיזָאלרָאמוה
 ךיז טָאה ,טגילקעג ךיז ןבָאה עגולק תעב זַא ןעמ טעז ךוב םעד ןיא לייוו
 ןעק'ס .טגילקעגרעכיא ייז ןוא לואשל עדוי וניאש ַא רַאפ טכַאמעג שטיװַאר

 רעװעשרַאװ ןייז ןיא ,םתעשב ןבָאה םירבח ענעבירשַאב עלַא יד זַא ןייז
 שטיוװַאר רעבָא ,עקטנעוו רעד ףיוא ןשטיװַאר ןּפַאכ ייז זַא ,טניימעג עכָאּפע
 - ,ןרוטַאקירַאק יו ןעזעג טפָא ץנַאג ייז ןוא רענרעה יד ףיוא טּפַאכעג יז טָאה

 רימ רעבָא ,רוגטק רעצרַאװש רעד ןָא רעדיוו ךיז טּפַאכ ,ןרוטַאקירַאק יו
 ,קידנסיוו טינ ץלַא ךיז ןכַאמ

 -ַאב קרַאטש זיא'ר זַא ,רוטַארעטיל ביל קידארומ ױזַא טָאה שטיװַאר ךלמ

 גנורעטעגרַאפ ןייז ןיא ןוא ,טייקסיורג ריא ןופ טפעלּפעג ןוא טסולפנייא
 ךיז רע טכוז רַאפרעד ,ןיילַא ךיז ןרילרַאפ טעװ רע זַא ,ארומ קר רע טָאה
 "ּפעקע עקידהמכח ןיא וליפא ןוא טײקשרעדנַא ןיא ,טעטילַאניגירָא ןיא םורָא
 ןַא ןוא ,טייקשירעלַאפניײא טעטילַאניגירַא רעד ןופ טרעװו טפָא .רעדיל וצ
 ךוב עיינ סָאד זיא שרעדנַא .ימ סיורג טימ ןָא טמוק סָאװ טייקשירעלַאפניײא
 ןטערטרַאּפ יד שטָאכ ןוא ךוב ןַאטנָאּפס ַא ןצנַאגניא זיא סָאװ ,סעשטיוװַאר
 יד ןענייז ןטַאד ערעטלע יד ןוא) ןטַאד ענעדיישרַאפ ןיא ןבירשעג ןענייז
 רעצנַאג ַא ךוב ןצנַאג ןופ קורדנייא רעד רעבָא זיא ,(ןטערטרָאּפ ערעכַאוש
 ןשטיװַאר רַאפ רעדנואו רעתמא ןַא זיא סָאד .רעקידמירבא חמר ַא ןוא
 ,רעמינּפ ,זענ טימ ,ןדלעה עשיזיפ ןענייז ענייז ןדלעה יד .רעירָאטעגעװ םעד

 ,טסייג ייז טלעפ'ס רעבָא ,סעכילּפ ןוא ּפעק ,טנעה ,ןגיוא

 טגָאזעגנירַא רעדיוו ןיוש טָאה טרָאװ עטצעל סָאד זַא ארומ בָאה'כ
 ןרעהסיוא לסיבַא ןזומ ןיוש םיא ןלעװ רימ ,ןלַאפרַאפ ,רעבָא ,רוגטק רעד
 ןגָאװצ טינ טעװ רע ביוא ,טרָאװ סָאד ןגירק טינ ןפוא םושב טעוװ רע ,תמא
 יד ,קיטירק רעשירבח ןוא רעקידנעטשנא ןֹופ ןעמַאר יד ןיא ןטלַאה וצ ךיז
 ןעיירשרעביא טלָאװעג טָאה רע תעב ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,דייר עפרַאש עלַא

 זיא שטיװַאר ,השקשינ .,ןרעוו טריצודָארּפער טינ ָאד ןלעוװ ,רוגינס םעד
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 תונעט טָאה ןעמ ןעוו וליפא ,טנַאגעלע ןעלדנַאהַאב םיא לָאז ןעמ זַא טרעוו |
 "עגּפָא שוריפב טעװ רע רעבָא ,טרָאװ סָאד טָאה רעגעלקנָא רעד .םיא וצ
 ,קורדסיוא ןקידרעפעפ ַא טימ ןייגליואוו ןזָאל ךיז טעוװ רע ביוא ןרעוו טלעטש

 -עג ןוא ןסַאלעג רעייז ןָא רעגעלקנָא רעד טביוה) רעכיז טינ ןיב'כ
 טפרַאדַאב טציא טָאה סָאװ ,ךוב סָאד טַארוקַא זיא ךוב סָאד יצ (ךעלטימ
 טפָא ןעמ טפערט ןציטָאנ עשיפַארגָאילביב-ָאיב עניילק יד ןיא .,ןעניישרעד-
 ןייקש ,"ןברָאטשעג , ,"םיא ןגעוװ .תועידי עשיגַארט, יװ ןקורדסיוא עכלעזַא
 ,"סיצַאנ יד ייב ןבילבעג, ,"ןבעל סָאד ןעמונעג ךיז , ,"םיא ןגעוו תועידי
 ,טױט ףיוא ןשינערעהוצנָא עלעדייא ערעדנַא ןוא ?ָאטעג ןיא ןבילבעג;
 גָאװ ןפיוא טכייל וצ לסיבַא ןטערטרָאּפ יד ןענייז סעיפַארגָאיב עכלעזַא רַאפ
 ,ןקירדסיוא ױזַא ךיז געמ ןעמ ביוא ,קיזַאשזד וצ ןוא

 -רַאפ טינ ןענייז ייז רעבָא ,ךַאלפ רעד ןיא טוג ןענייז ןטערטרָאּפ יד
 רעקיטע רעד ,רע דָארג לייוו ,ןלַאפעגכרוד קידארומ זיא שטיװַאר .טפיט
 .טערטרָאּפ ןקיטסייג ןייא ןייק ןבעגעג טינ זדנוא טָאה ,טסיזָאניּפש ןוא
 ךעלעשטנעמ רָאנ ,ןשטנעמ ןייק ןעמוקעגסורַא טינ םיא ייב ןענייז 88 עלַא
 ןענייז ןעמַאװצ עלַא ןוא .סעקַאדושט טרעיינ ,ךעלעשטנעמ רָאנ טינ ןוא
 זיא רעוו ,קַאבלוק זיא רעוו .טיײקמערָא עקיטסייג לטניב קידנענייוו ןייא
 ץוח ַא ,ןיקשַאטּפ סניױזַא זיא סָאװ ןוא גרעבנירג יבצ ירוא זיא רעוו ,שיקרַאמ
 ? ןזָאירוק עלַאיוװירט ענעביהשַאב-טוג

 טָאה רע .טיײקידסנעיַאס-ןעשטסירק ןייז זיא ןשטיװַאר טימ הרצ יד
 עשיגַארט , .רוד ןצנַאג ַא ןופ טיוט םוצ ןייגוצוצ טנעָאנ וצ טַאהעג ארומ
 ןטלַאהנָא טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,טסיירט לסיב סָאד זיא "םיא ןגעוו תועידי
 ,עקידעבעל יו ,עקיטלָאמעד יו טרעדלישעג ןעמעלַא ייז רע טָאה .ךיז רַאפ
 רָאנ ,טקוקעגמורַא טינ טכער ייז ףיוא ךָאנ ךיז טָאה ןײלַא רע תעב יו

 רענייא רעדעי רעבָא .טעּפמיא ןקסעטָארג ןיא טבעלעגטימ ייז טימ טָאה רע
 -עגפיורַא-ןגָאװטיײר-ןקידרעיײפ-ַא-טימ-למיהיןפיוא ןוא ענעדנואוושרַאפ יד ןופ
 ןײלַא ךיז ןבָאה ייז ,ןעזעג ייז טָאה שטיװַאר יו רעמ ךס ַא ןענייז ,ענעמונ
 .תועידי עשיגַארט יד ןופ טכיל ןיא טצַאשעגרעביא

 טָאה רע יו ,רעביירש עקידעבעל ןבעג טלָאװעג זדנוא טָאה שטיװַאר
 .םזיאָאגע ןַא טקעטשעג טָאה םעד ןיא זַא ,זיא תמא רעד רעבָא ,טנעקעג ייז
 ןיוש זיא ןײלַא שטיװַאר ןעוו ,שטיװַאר ןקידעבעל ַא ןבעגעג זדנוא טָאה רע

 ןבָאה 'םיא ןגעו תועידי עשיגַארט; יד לייו ,קידעבעל ױזַא טינ ךיוא

 טציא ךיז טלדנַאה'ס .רעטיוט לסיבַא ןוא רעשיגַארט טכַאמעג ךיוא ןשטיװַאר
 זוחּפה לכל טָאה סָאװ ,ןשטיװַאר ןיא ךיז טלדנַאה'ס ,רעביירש יד ןיא טינ

 םעד שטיװַאר ןגעוו טביירש סָאװ ,רעקיטציא רעד שטיװַאר ןייז טפרַאדַאב
 זדנוא טָאה רע זַא ןקידייטרַאפ ןלעו שטיװַאר ךיז לָאז ןוא ,ןקיטלָאמעד
 ןָא ,תומלצ םעד ןָא ,טלעװ עקילָאמַא ןַא ןוא עקידעבעל ַא ןבעג טלָאװעג
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 "וװַאטסער טלָאװעג ךוב ןייז טימ טָאה רע זַא ,טיוט ןקינָאילימ ןופ ןטָאש םעד

 ןעמ זומ ,ןעוועג זיא יז יװ ,טלעו עכעליירפ רעזדנוא ןפורקירוצ ןוא ןריר
 רעייז טימ ,עלעטלעו טכייל וצ ַא ןעמוקעגסיורַא זיא טלעוו יד זַא ,ןגָאז

 ןָא ןוא ןעלצרָאװ ןָא ,שפנה תראשה ןָא ,טלעוו ַא --- ןעמַאנסיוא קינייװ
 ,טייקיבייא ףיוא ןגָאזוצ

 ןוא רָאמוה טימ לופ ןוא טערטרָאּפ רענייש ַא רעייז זיא עלעשרעה
 -גסייוו ןוא ןבירשעגנָא שיסדנוק וליפא ןוא שיטסירָאמוה ךיוא זיא סוּפָארּפ
 רעד וצ טינ סעּפע ךיז טּפעלק'ס רעבָא ,ןבירשעגנָא רעטיב זיא גרעב
 ,גנַאגרעטנוא םעד ךָאנ ,טציא זיא עלעשרעה ןוא .עידעגַארט רעקידארומ

 רעמ גרעבנסייו ןוא ןשיקרַאמ ייב עלעטייק קידנעגנעהכָאנ ַא יו רעמ טרָאפ
 ךיוא זיא יבצ ירוא רעקידעבעל רעד ןוא קיטענָאפ ףיוא קַאדושט ַא יו
 תונורסח עטרילָאּפ ענייז עלַא .סבעווניּפש-טנגוי ַא סעשטיוװַאר יווװ רעמ ךס ַא
 -טנַאגעלע ,קידתועשר-ןיד זיא רע .ןדלעה ענייז ףיוא סיוא שטיװַאר טליּפש

 ןוא שיטעקָאק-לַאטנעמיטנעס רעבייוו וצ ןוא ,שיטירק-קידעווטירב ,קידיינש
 .תונורסח עטריניפַאר ענייז עלַא ןופ עמַאג עצנַאג יד --- שינַאושז-ןָאד לדייא
 ןעקנָאשַאב טינ ,טלעוו עטיוט ענעגייא ןייז ,טלעוו עטיוט רעייז טָאה רע רעבָא
 ןרָאװעג זיא רוד ןייז .ןשטנעמ ַא ןביוהרעד ןלעוו ןייז טימ ,תולעמ ענייז טימ
 טינ זיא רע רעבָא ,שינַאושז ןָאד וליפא ןוא שיטָאדקענַא ,טנַאקיּפ ,טנַאזומַא
 ץטכישעג רעזדנוא ןיא ןעוו ,ןָאקיסקעל סעשטיװַאר ןיא קילייה ןרָאװעג

 ןרָאװעג ָאי סָאד ייז ןענייז

 ענייז ןצלַאזַאב קרַאטש וצ טָאה שטיװַאר סָאװ ,רַאפרעד רשפא סָאד זיא
 ןָא טפור ןילַא רע סָאװ םעד ןופ ץלַאז םעד טימ ,סעבלוב עשיטעטעיּפ

 רַאפ ארומ קרַאטש ,ןשטנעמ עלַאטנעמיטנעס עלַא יו ,טָאה רע ?הּפצוח
 ןגָאזנײרַא ןופ םערטסקע ןטייוצ םוצ טפיול רע ןוא ,טעטילַאטנעמיטנעס
 ןוא לעטשנייא ןלעיצעּפס ַא ןופ ץלַא ךיז טמענ סָאד ןוא .טרָאװ ףרַאש ַא
 ,טיוט םוצ גנואיצַאב

 זַאש :ױזַא שטיװַאר טביירש יקצובעשט לזממילש-רעטכיד םעד ןגעוו
 טרָאד ךיא ןיב ,ןדע-וג ןשירָארעטיל רעזדנוא ןיא ןעמוקעג זיא יקצובעשט
 ךיא זַא ;טנעקעג בָאה ךיא יו ןעמונעגפיוא םיא בָאה ןוא ןעוועג גנַאל ןיוש
 ַא ןעוועג ןבָאה טרָאד יקצובעשט ןיוש טעװ ,טלעוו רענעי ףיוא ןעמוק לעוװ
 טינ ןיב'כ ."ןעמענפיוא טכעלש טינ ךיוא אמתסמ ךימ רע טעװ ,טייצ לקיטש
 רענעי ןיא רעקיביױלג ַא יו ןבירשעג רעטרעוו יד טָאה שטיװַאר יצ רעכיז
 ןפיט ןופ ןגעו יד רעבָא .טלעו רענעי ןופ רעקזוח ַא יו רעדָא ,טלעוו
 גנולעטש עשיטסָאנגַא יד .לָאמטּפָא ךיז ןציירק ןביולגמוא ןפיט ןוא ןביולג

 טינ לָאמנייק לעווכ .רעדנואו רעמ ךיז ןיא טגָאמרַאפ טלעו רענעי וצ
 טָאה ,ןדייז ןיימ ןעוועג רבקמ טָאה ןעמ יו םעדכָאנ דלַאב טעמכ יװ ,ןסעגרַאפ
 טָאה ןעמ .ךעלטרעווכיילג ןוא ןטָאדקענַא ןלייצרעד ןעמונעג םיא ןגעוו ןעמ
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 - -יצניא ןַא יװ ןעוועג טינ רעמ טלָאװ טיוט רעד יו ,טבעלעגפיוא קירוצ םיא
 ףיוא ץעגרע רעבירַא ,רונש יד ןסירעגרעביא ,ןבעל ןטימ ךיז טעשטומעגנָא ,טנעד
 ,ןדע-ןג ןיא שיט גערב ַא ייב טצעזעגקעוַא םיא ןעמ טָאה ,ןדייל ןופ טייז רענעי
 ,טיוט ןעוועג ךעבענ ךָאד זיא עדייז רעד רעבָא ,טכַאלעג קַאמשעג ןוא
 יו ,ןקז םעד ןופ טיוט םוצ קיטליגכיילג ןעוועג זיא החּפשמ עקיבױלג ןיימ
 -יולגמוא ןַא .טלעו רענעי ףיוא ןטסעבמעלַא טימ טגרָאזרַאפ םיא טלָאװ יז

 ,םענעברָאטשרַאפ ַא ןגעוו ןציוו עקידעבעל ןעניגרַאפ יאדווא ךיז ןעק רעקיב
 ,טינ ךימ טרַא רַאפרעד ןוא "סנביולג; עדייב יד ךיז ןענעגעגַאב ליפ ױזַא ףיוא

 ןיא ןגירק טעװ רע סָאװ ,עמַאנּפױא רעד ןיא עקַאט טביולג שטיװַאר יצ
 רעסיוועג ַא וצ טפָא ןריפ ןגעוו עדייב .סעװָאטַאק טבייוט רע רעדָא ,ןדע-ןג
 ןופ טיוט םוצ טליגכיילג רָאג יצ ,גנואיצַאבמוא רעדָא ,גנואיצַאב רעטכייל

 ,דיחי ַא

 -רעד ןייטש ןביילב רעקיביולגמוא רעד ייס ןוא רעקיביולג רעד ייס רָאנ
 .רעטרעוו עלַא ןענייוו ןטינשרַאפ גנוי טרעוו ןבעל ַא ןעוו .תרכ רַאפ ןקָארש

 טינ רעמ ןיוש זיא טיוט רעד .רעקיטסָאנגַא רעד יו טפעלּפעג ןרעוו ייז
 ךעליירפ ןעניזניא טינ טגיל'ס .ךעליירפ ןדייר טינ ןיוש ןעק'מ .שיטסירָאמוה
 ,ןײלַא ךיז ןכַאמ וצ ךעליירפ ,לכה ךס ןטצעל ןיא ידכ ,ןטיוט םעד ןכַאמ וצ

 -עטשטפירש עלַא יד .ןרָאװעג ןטינשרַאפ ירפ זדנוא זיא רוד רעצנַאג ַא
 ,סעקַאדושט ןעװועג ליפ ױזַא ףיוא ןענייז ,ערעסערג ןוא ערענעלק ,רעל
 ליפיוו ףיוא ,ףָאטש ןטכייל רַאפ לַאירעטַאמ ןוא ,ערעסערג ןוא ערענעלק
 וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןוא טפנוקוצ ַא טַאהעג ןוא טבעלעג ןבָאה ייז

 םעד ןופ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ יד וליפא ,םירבא חמר יד ןקיטסייגרַאפ
 ,לָאמַא ןופ ןעגנוי עשלגניי עבלעז יד טינ ךיוא ןיוש ןענייז ,ןליוּפ ןקידצרּפ-ךָאנ
 -עּפשרַאפ ןבָאה ןָאקיסקעל סעשטיװַאר ןופ ןטערטרַָאּפ יד זַא ןייז ןעק'ס
 ןרָאא טימ ,"ור רענעריּפַאּפפ רעייז וצ ןעמוק טפרַאדַאב ןבָאה ייז ,טקיט
 טעװ ןעמ זַא; טקיאירפרַאפ ןבָאה ייז זַא ןייז ךיוא רשפא ןעק'ס ןוא ,קירוצ
 םעדכָאנ ייז וצ ןעמ טעװ ןעמוקקירוצ רעבָא .ןעמוקקירוצ ןלעוװ לָאמַא ייז וצ
 םענעגנַאגרַאפ ַא ןופ םינּפ עקיטסייג סָאד ןביײרשנָא ךיוא טעװ רעצימע יו
 סנייז טיול --- ןרעוו ךוב סעשטיװַאר טעװ טלָאמעד .רוד ןטעדרָאמרעד ןוא
 ,םוירַאטָאדקענַא רענעבעגעגוצ ַא --- קורדסיוא םענעגייא ןַא

 יד טָאה רע זַא ,ךיז טכוד רימ ןוא .,רוגטק רעד טדערעג טָאה ױזַא
 ,קידנעטשנָא ץנַאג ןדייר וצ טימַאב ךיז טָאה רע --- ןטלַאהעגסיױא עבָארּפ
 טנעיילעג סע בָאה'כ .ןרָאװעג ןלעפעג שוריפב רימ זיא ךוב סָאד רעבָא
 סעשטיװַאר .םענעגנַאגרַאפ םעד ךָאנ טפַאשקנעב ןָא םגה ,ןגינעגרַאפ טימ
 ןגעווטסעדנופ טעװ ךוב סָאד .קיטייו ןייק טצנַאלפרַאפ טינ רימ ןיא טָאה ךוב
 ןעלקיװטנַא ךיוא ןלעו סָאװ רענעייל יד וליפא .גנוטײרּפשרַאפ עסיורג ַא ןבָאה
 ,תחא לגר לע שממ ןענעיילרעביא ךיג סע ןלעװ ,ךוב םוצ גנואיצַאב עלַאוד ַא
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 ןוא ןטפַאשנגיא עטקעדטנַא-יינ ךס ַא רָאג סעשטיוַאר ןופ ןבָאה האנה ןוא

 -- רע לָאז ? ךכב המ זיא ? ןעשטרוברעטנוא ץלַא רוגטק רעד טעװ רעמָאט

 יד ןלעוו רענעייל עירטעג ןוא עטוג ביוא ןוא .עטכע ןַא זיא האנה יד יבַא

 אליממ טעװ ,טסנרע ןעמענ טינ ךוב סעשטיװַאר וצ תונעט עשירָארוקָארּפ

 ןרעוו ןגיוושרַאפ רוגטק רעד

 ש יקר ַאמ ץרּפ

 ,עװקסָאמ ןיא ןענישרעד 1944 ףוס ןיא סָאװ "גיז םוצ, ךובלמַאז סָאד

 ןביז ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא ,שיקרַאמ ץרּפ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 סורג רעקידיירפ-קידנענייו רעד ןעוועג זיא ךובלמַאז סָאד .סעיּפָאק טנזיוט

 ןעק ןעמ ואוו ,ץוביק רעשידיי ַא ןרָאװעג טעװעטַאדעגּפָא זיא עּפָאריײא ןיא זַא

 ַא ךָאנ גנַאלרַאפ רעד ָאד ךָאנ זיא ס ואוו ןוא ךוב שידיי ַא ןבעגסױרַא ךָאנ

 ,טכירַאב םעד טימ קיטייצכילג ןעמוקעגנָא ןיא "גיז םוצ; .טרָאװ שידיי

 99 טימ רדח עטשרע סָאד ןרָאװעג טנפעעג סָאװ-רָאנ זיא עשרַאװ ןיא זַא

 ףיוא ,גנוטכירפיוא עקירעיורט יד ןגרָאװעג זדלַאה ןיא טָאה'ס ןוא םידימלת

 .רעדירב ערעזודנוא ןופ ליפ יֹױזַא ןופ םירבק יד

 ןפורוצסיורַא גונעג טינ ךָאנ ןיילַא תויתוא עשידיי ןענייז ךעלנייוועג

 ,רעטרעוו עשידיי טימ ,ךוב שידיי ַא זַא ןייז הדומ זומ'כ רעבָא .גנורעטסײגַאב

 ךיילג רימ יב טרעוװו עּפָארײא רעקיטציא רעד ןופ סורג ַא טגנערב סָאװ

 ,ליפעג ַא סױרַא רימ ןיא טפור'ס ןוא רפס ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןביוהרעד

 םישוח עשיטירק עלַא .,ןרָאד ןקידנענערב רעזדנוא וצ טנעָאנ וצ םוק ךיא זַא

 הליפת ַא קידנעשטּפעש ,ךוב סָאד רעטעלב'כ ןוא ןעמונעגּפָא רימ ייב ןרעוו

 ,שחלב

 ,רעכיב עטשרע יד ןפורעגסױרַא רעכיז ןבָאה ןדיי ייב דיירפ עסיורג ַא

 ,ןלױּפ ןופ טכיירגרעד זדנוא ןבָאה סָאװ ,ךעלטעלב עטקורדעג רעדָא ,ךעלטפעה

 ואו ,דרע רעד ףיוא ,תויתוא עשידיי ןופ גנולעטשנעמַאזוצ עטשרע יד ןיוש

 רעד ןרָאװעג זדנוא רַאפ ןיא ,םוטנדיי עשיליוּפ סָאד טשיװענּפָא טָאה רעלטיה

 וצ היכז ַא רַאפ ןטכַארטַאב טפרַאדַאב סע ןבָאה ןדיי .לארשי חצנ ןופ לָאבמיס

 תוא רעדעי ,לָאט-רעמָאי ןופ טרָאװ שידיי טקורדעג ַא רעביא ונייחהש ַא ןכַאמ

 ןעוושג טשינ ןענייז רעטרעוװ יד ןפלָאהַאבמוא יו ,ןוא קילייה ןרָאװעג זיא

 .טסיירט ןופ ןוגינ ןטימ טנעיילעג זדנוא ייב ָאד ךיז ייז ןבָאה

 -פיוא טינ לָאמנײק טרָאװ עשידיי סָאד טָאה דנַאברַאּפ-ןטעוװָאס ןיא

 עטקורדעג עשידיי סָאד ןעוו ,געט ערעטצניפ ןעוועג .ןריטסיזקע וצ טרעהעג

 ,אנוש ןופ ןפָאלעג סע ןיא טלָאמעד רעבָא ,טלגָאװרַאפ ןעוועג זיא טרָאװ

 ןעוועג זיא שידיי ,ןטפַאשרעקלעפ ערעדנַא יד ןופ תונושל יד טימ ןעמַאזוצ
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 טינ לָאמ ןייק טרָאד זיא ןושל רעזדנוא ןופ ןדלַאה רעד רעבָא ,טילּפ ַא
 עקיאור ַא ןגָארקעג רָאנ טָאה ׂשידיי יװ ךיג ױזַא ,ןטינשעגרעביא ןעוועג
 .ןרעטנומ ןוא ןפור וצ ןביֹוהעגנָא רעדיוו סע טָאה ,טונימ

 -ןרעג יױזַא םעד ןגעוו טרעּפמַאעג ךס ַא ךיז ןעמ טָאה זדנוא ייב ָאד
 ןיא רעביירש עשידיי יד ןוא רעביירש עשידיי עגיה ןשיוװצ סיר םענעֿפ
 -עגמוא ןעוועג ןענייז יה-ָאד רעביירש עשידיי רעבָא .,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס
 טייקיגנעהּפָאמוא רעמ ןוא תונברק רעמ טגנַאלרַאפ ןבָאה ייז ביוא ,טכער
 ןופ רעביירש עשיסור ןזיװעגסױרַא ןבָאה'ס יו ,רעלטסניק עשידיי ןופ
 ,ליפ ױזַא ףיוא זיולב סיר ַא ןרָאװעג זיא סיר רעד .הנידמ רעסיורג רעד
 ןשידיי ןופ ןסירעגּפָא קיליוויירפ ךיז ןבָאה רעלטסניק עשידיי יד ליפיוו ףיוא
 .לַאװק ןיא ןעיײּפש ןעמונעג וליפא ןבָאה ייז ןופ ךס ַא ליפיוו ףיוא ןוא לַאװק
 םולש טכוזעג עמַאמ ערעייט ַא יװ לָאמ עלַא טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד
 -וצסיוא חוכ ןייק טינ טָאה יז זַא טליפעג טָאה יז .רעדניק עריא ןשיווצ
 .ןןתקולחמ עלַא יד ןטלַאה

 ןטסיקנַארפ יד ןעוו ,טנייוועג טָאה ט"שעב רעד זַא טלייצרעד טרעוו'ס
 ךיז זיא רע סָאװ טגערפעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא .טדמשעג ךיז ןבָאה
 ט"שעב רעד טָאה ,םירכוע עכלעזַא ןופ ןײגקעװַא םעד ףיוא רעצמ ױזַא

 : טרעפטנעעג

 ,רעּפרעק םוצ טעּפעשטעגוצ ךָאנ זיא רבא רעקנַארק ַא יװ גנַאל ױזַא
 ןעמ טדיינש .ןרעוו טנוזעג טעװ רע זַא ,גנונעפָאה לקיטש ַא ָאד ךָאנ זיא
 .ןעגנונעפָאה עלַא ףיוא ןרעה ,ּפָא רבא ןקנַארק ַא רעבָא

 טפָא זיא רוטַארעטיל עשידיי עשיטעווָאס יד טקיטייװעגנָא ןוא קנַארק יו
 רעשידיי רענײמעגלַא רעד ןופ לייט ַא ןעוועג ץלַא יז זיא ,זדנוא רַאפ ןעוועג טינ
 ןבָאה רימ .ףוג ןשידיי ןופ ןטינשעגּפָא טינ לָאמנייק יז ןבָאה רימ ןוא רוטַארעטיל
 עשידיי עקיטרָאד יד ףיוא ןטסַאל עקירעביא ןייק טגיײלעגפיורַא טינ לָאמנייק
 -ץעזעג ,רעבעגצעזעג ןרעוו ןלָאז ייז זַא ,ייז ןופ טרעדָאפעג טינ ןוא רעביירש
 -רעד זיולב זיא זדנוא ,ןטייקמורק ןופ רעכיילגסיוא רעדָא ,רעשטייטסיוא
 -ַאב ןבָאה ייז סָאװ טימ ,היוללה רענעבירטעגרעביא רעד ןעוועג רעדיוו
 ַא יװ ןעמוקעגסיוא היוללה ַאזַא זדנוא זיא ָאיָאד .הרוש רעדעי טעקצַאצ
 -טסנוק עכלעזַא זַא ,טליפעג ןבָאה רימ ןוא .ךרבש ימ רעטעּפעשטעגוצ
 .ערעפסָאמטַאקערש רענעּפַאשעג-ןגייא ןַא ןיא טירבעגסיוא ןרעוו סהפינח
 לייט ַא ןעועג טינ יאדווא ןוא יאדווא זיא דרָאב סנדייז םעד ןעיײּפשַאב
 ןיא רעביירש עשידיי יד רָאנ ,רענעלּפ רָאי-ףניפ ענעדיישרַאפ יד ןופ
 טצעזרעביא טכעלש ןוא טשטייטעגסיוא טכעלש ןבָאה דנַאברַאפ-ןטעװָאס
 ,ןעגנילק טינ לָאז סע לַאסקָאדַארַאּפ יו ,ןבָאה ייז .טייקשידיי ףיוא טייקשיסור
 .ָאטעג רעטרעדנוזעגּפָא רענעגייא ןַא ןיא ןבירשעג

 ןביירש "גיז םוצ , ךובלמַאז ןשיטעווָאס םעד םורַא ןעמ ןעק רַאפרעד
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 ןופ ךס ַא .סעמעט רעקילדנעצ ףיוא ןעלקיטרַא רעקילדנעצ ןענשרד ןוא
 ןגערפ ןוא ןטסעמ ןוא ןגעו סע ןוא ךובלמַאז סָאד ןטלַאה ןלעװ זדנוא
 ןדייר טשרקיערעד .קיטכירפיוא זיא ןטעברעביא סָאד ביוא ,םואעסואַאנ דַא
 רעקילדנעצ ןיֹוש ןבָאה סָאװ ,רעביירש עשידיי עכלעזַא טייקיטכירפיוא ןגעוו
 ךיז רַאפ ןפַאשעג לָאמ רעקילדנעצ ןוא "ןטרָאד ןופ, ןעקנוהעגקעװַא לָאמ
 סָאװ רעביירש יד רַאפ .ןעקניהוצקירוצ ױזַא יו ןדיירסיוא ענעדיישרַאפ
 ,רעפיולטימ ןוא רעפױלטנַא ,רעפיול עזעוװרענ עכלעזַא ןעוועג טינ ןענייז
 עשידיי:שיטעװָאס יד טזָאלעג ןוא טרָא ןַא ףיֹוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ
 עטסדנימ יד ָאטינ זיא ,סקַא רענעגייא ריא םורַא ןעיירד ךיז רוטַארעטיל
 ןטעברעביא ןופ רוטּפ ןענייז ייז .תוישק עכעלסערעד עלַא יד ןגערפ וצ ךַאזרוא
 עג טינ ללכב ןענייז ןוא טגירקעג טינ לָאמנייק ךיז ןבָאה ייז לייוו ,ךיז
 ןגעלָאק עשידיי ערעזדנוא טימ ןעגנואיצַאב ענעדָאבעג-סייה ןיא ןענַאטש
 ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ ןעמוקעג ןענייז ייז .דנַאברַאפ-ןטעװַאס ןופ
 טרעדנואוועג ךיז ןבָאה ייז .תונעט עשירעלטסניק טימ דנַאברַאפ-ןטעוװַאס
 ךיז טקילפ ןוא םידיב טמענ רעביירש רעשידיי-שיטעווָאס רעד סָאװרַאפ
 סָאװרַאפ ,ןײטשרַאפ טנעקעג טינ ךיוא ןבָאה ייז .רבע ןשידיי ןופ סױרַא
 יזַא טרָאװ עשירעלטסניק עשידיי סָאד זיא עיצולָאװער רעד ןופ דנַאל ןיא
 ןָאט-סקלָאפ םוצ יירטעג שיפַאלקש ןוא שיטסילַאמרָאפ וויטימירּפ

 ךיז טײרפַאב ןעמ יו םעדכָאנ --- "גיז םוצ , ךובלמַאז םעד ןיא וליפא
 סע וויטימירּפ יװ ןעמ טעז -- גנורעטסײגַאב רעקילײה רעטשרע רעד ןופ
 סָאװ ,רעלעטשטפירש קיצרעפ ןוא עכעלטע יד ןופ ךס ַא ןגָאז ןוא ןעגניז
 .ןטעברַא ערענעלק רעדָא ערעסערג ערעייז טימ טרָאד ךיז ןקילײטַאב

 טכעלטנפערַאפ ךיוא זיא ןטייז 800 רעביא ןופ ךובלמַאז םעד ןיא רעבָא
 -רעד סָאװ ,שיקרַאמ ץרּפ ןופ ,"גרוריכ רעד, עמעָאּפ ַא ןופ טנעמגַארפ ַא
 ןשיװצ סיר ןגעוו דייר עלַא זַא ,ךיוה ַאזַא וצ עיזעָאּפ עשידיי יד טביוה
 זיא ןוא טינ טגיל חוכ סעשיקרַאמ .טפַאה רעייז ןרילרַאפ ייז ןוא זדנוא
 זיא'ס יצ ןענָאמרעד טינ ךיז ןעק'כ .םוצמצ ןיא ןגעלעג טינ לָאמנייק
 ןָאק דיל ןיילק ַא זַא ,דיל ןיילק ַא ןביײרשוצנָא ןעגנולעג לָאמַא ןשיקרַאמ
 סעשיקרַאמ רעבָא ןגָאז וצ קירעביא זיא דיל סיורג ַא יו סיורג ױזַא ןייז
 -ַאב ןופ ףירגַאב ןיא טרָאװ סָאד ץונ ךיא .טייקידוועגניזַאב ןיא טגיל חוכ
 יד ןרעסַאװעצ ךעלנייוועג טניימ טייקידוועדיירַאב תעב רעבָא .טייקידוועדייר
 זרעפ ןשידיי ןופ רעטסיימ ַאזַא שיקרַאמ זיא ,ךערּפשעג ןופ טעטימיטניא
 ןעמ .רעיוא ןֹרַאפ תחנ ַא שממ זיא גָאלָאנָאמ רעכעלרעהפיואמוא ןייז זַא
 ,ןרעדנואוַאב וצ רעירפ סָאװ טינ טושּפ טסייוו

 עכייו ןייז ,(ןסנַאנָאסַא רעדָא) ןעמַארג עמוטש ענייז ,ןעמַארג ענייז
 -עקניל ןייז ,טייקידווערעק ןוא טייקידווענעק ןייז ,טייקכעלדליב ןייז ,הרוש
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 ,רַאלובַאקָאװ ןייז ,טנורגרעטניה טיג ןוא טנטָאש סָאװ ,גנורינַאּפמָאקַא-טנַאה

 ןייא ןיא עיצַאניבמָאק רעייז סָאװ ,תולעמ ץלַא ןענייז סָאד --- םעטָא ןייז

 .ןרוטַארעטיל עלַא ןיא טייהנטלעז ַא .זיא טעָאּפ

 טרעטעלקרעד רע סָאװ זיא הלעמ ןייז ןוא ,ןרעטעלק ֹוצ טגַאװ שיקרַאמ

 עניַארקוא רעשידיי רעד ןופ ןח םעד טָאה שידיי רעלַארטסעקרָא ןייז ,עקַאט

 ןדייר ןעק רע ןוא סָאטַאּפ טגָאמרַאפ רע .שיסור ןופ טייקיטסורב-ףיט רעד טימ

 קידלקיטש טינ זיא רע .ןרעה םיוק-םיוק םיא לָאז ןעמ זַא ,ליטש יױזַא

 טימ ןבירשעג זיא דיל סיורג ןייז .םעטָא רעד סיוא טינ םיא טייג'ס ןוא

 רעיײז .ןָאט ןכייר ַא טָאה רע .דיל ןיילק ַא יו טײקטמַאצעג רעבלעז רעד

 .ןעלצניק וצ ןָא םיא ןיא רעלטסניק רעד טביוה ןטלעז

 ןיא טקורדעגּפָא ןענייז "גרוריכק עמעָאּפ סעשיקרַאמ ןופ ןעלטיּפַאק סקעז

 ןקירָאינציײרד ןייז טריפ גרוריכ רעשידיי רעקירָאי-26 רעד .ךובלמַאז םעד

 "ןוָאוטריוװ עשידיי עכעלרעדנואוו סָאד --- עלעדיפ ַא ךיז טימ טגָארט סָאװ ,ןוז

 הדקע יד .הדקע רעד וצ ,ןקחצי םהרבא יװ ,םיא טריפרעד רע זיב --- עלעדיפ

 ןילַא רָאטקָאד רעד ןוא .הדע רעשידיי רעצנַאג רעד רַאפ עלַאנָאיצַאנ ַא זיא

 םענעבָארגעגסױא םעד ןיא להק ץנַאג טימ ןוא ןוז ןייז טימ ןעמַאזוצ טלַאפ

 ,בורג

 "נא ץעגרע יורפ ןייז רָאטקָאד רעד טכָארגַאב לטיּפַאק ןטשרע ןיא =

 ןעייטש ןוז ןוא ןַאמ ןוא טעגרהעג יורפ יד ןבָאה סיצַאנ יד .סנגעוורעט

 -- רבק םייב

 ,ייברַאפ רַאפעג יד זיא יירק"ןענָאה ןטירד םוצ
 ,ןכָאמ ןשיװצ טרעגלַאװעג ךיז טָאה במעד רעבלַאה ַא
 ,יילב ןופ ןטרעקאעצ םעד ייב ,געװ עמַאס  םייב
 .ןכָארבעגנייא --- רבק ַא ןבענ שטנעמ ַא זיא ןענַאטשעג

 .הכיא ןייז ןָא טעָאּפ רעד טביוה דייר עקיגָאװ ןוא תורוש ערעכיז טימ

 עלַא -- ןָאט םענעכָארבעג ןייק ןיא ןבירשעג טינ זיא הכיא רעד רעבָא

 טדימשעגסיוא זיא ייז ןופ ןוא ןעמונעגנעמַאזוצ ָאד ןענייז תואחסונ עשידיי

 וצ טריפעג ןרעוו רעריטרַאמ עשידיי .חסונ-ןדלעה רעשידיי ןייא ןרָאװעג

 עשידיי עצלָאטש ןוא ןדיי עסיורג ,ענעביוהרעד ,עצלָאטש .רבקדןסַאמ רעייז

 יד ייז טסיירט'ס ןוא ,טייקיביײא ןופ דנַאר םוצ טריפרעד ןרעוװ ןעיורפ

 טסייוו סָאװ ,רעײטשרַאפ-ןפיט ַא ןוא רענעק ןסיורג ַא ןופ טנַאה עקירעיורט

 עקידעבעל יד לייוו ,ןוקית ןשירעלטסניק ןגירק ןזומ ןטיוט עזָאלניז עלַא יד זַא

 טָאה סָאװ שא יװ טינ) .ןבעל קידנגָאלק ץנַאג רעייז ,טימרעד ןבעל ןזומ

 סָאװ ,סנ ַא ןזייו לָאז רע זַא ,ָאטעג רעד ןיא ןסוזעי וצ ןעמוקנָא טזומעג

 (.ןרָאװעג ןזיוװַאב טינ לָאמנייק זיא
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 ןייז ןיא טליּפשעגפיוא שיקרַאמ טָאה טשה שודיק ןוויטקעלָאק ,ןסיורג ַא

 עיירפ ןענייז דרע רעשיטעווָאס רעד ףיוא וליפא .עמעָאּפ רעלַאנָאיצַאנ
 .טלייטעגסיוא ןוא טגָאיעגנָא ייז טָאה רעלטיה ןעו רקפה ןרָאװעג ןדיי
 ןייז ,לרוג ןרעדנוזַאב ןייז טליפרעד קירוצ טָאה דיי רעשיטעווָאס רעד

 -פיוא ןַא טימ עמעָאּפ ןייז טביירש שיקרַאמ .טיוט ןטלייטעגוצ ןרעדנוזַאב
 ןוא .שרעדנַא ןענייז רימ ,ןלַאפרַאפ .טייקשידיי רעשיטסילַאטַאפ ,רעטכַאװעג
 ,השורי רערעווש רעזדנוא ןופ ךָאי םעד ךיז ףיוא טמענ שיקרַאמ יוװ ךיג ױזַא
 רעשידיי רעכעלרעהפיואמוא ןוא רעסיורג רעד ןופ םיקוסּפ תורוש ענייז ןרעוו
 ,עידעגַארט

 יעלטסניק ןייז רעבָא ,רעדייר ַא יו רעגניז רערעסעב ַא זיא שיקרַאמ
 טגָאלש רע ןעװ וליפא ,קיפיואנביוא ןדייר ןופ םיא טיהרַאפ שוח רעשיר

 רדסכ רע זיא ללכ ךרדב רָאנ .רעטרעוו עכעלטע טימ ןעגניז סָאד רעביא
 -- רעלטסניק רעוויטיסנעס רעד

 ירב ַא טפול יד ןָאטעג קידנכָאפ טָאה סעּפע

 ןגיולפעגכרודַא רָאיַאק ןופ רעשטיווצעג ַא טימ

 ,ירפראפ טּפאכעגפיוא ךיז ,טסענ א ןופ יװ

 לגיופ ַא ןייז לבא םחנמ סױרַא םיא טלָאװ

 םיא םורַא הודח טימ ןזיירק ןעמונעג

 ,ןגָאא ךיז למירעװ ַא ךָאנ רעשטיווצעג טימ ןוא
 ,ײֿכ ןייז ןעננַאפעגנָא לגיופ רעד טָאה סע

 ןגָאט ןופ שינמייהעג רעטפושיכרַאפ רעד ןיא

 תמ םעד ןייז רבקמ סָאד שיקרַאמ טפור רעירפ תורוש עכעלטע טימ
 עקידסח טרָאװ םעד ןופ ץכעגיילסיוא עשידיי יד דָארג ."טכער עקידעסעכ,
 ַאזַא טגָאמרַאפ רע .טײקצנַאג עיינ ַא טרָאװ םעד טיג ןוא וטפיוא ןַא זיא
 ןשיאערבעה ןצנַאג ַא ןפורקירוצ רַאפ ,סעיזלַא עשידיי רַאפ רעוא רעייט
 לבא םעד םורַא ןזיירק טמענ לגיופ רעד .םיא ףרַאד ןעמ ןעוו ,ףירגַאב
 רעשטיווצעג ןשידיסח םעד שממ ריא טליפ הודח טרָאװ םעד ןיא .הודח טימ
 זַא ,קורדסיוא רעד זיא (?ךעלשיאערבעה) ךעלשידיי יו רעבָא ,הריצי ןופ-

 ַא ךָאנ ךיז קידנגָאי רָאיַאק ךיילג ,"ימ ןייז; ןעגנַאפעגנָא טָאה לגיופ רעד
 -רעביא ןוא רערעהנייא רעיירטעג ַא רָאנ טינ זיא שיקרַאמ רעבָא .למירעוו
 טיג רע רָאנ ,טנגייארַאפ םיא ייב ןרעוו סָאװ רענעט עקידהשורי ןופ רעגניז
 | .רעדליב ןופ ןַאּפשעג ַאזַא טימ דנעלב ַא גנילצולּפ

 גָאט ןופ שינמייהעג רעטפושיכרַאפ רעד ןיא

 טושּפ ַאזַא וצ םַארג רעטרעטַאמעג טינ ןוא רעכעלריטַאנ ַא יו טמוק סָאװ

 -טוג ןשיטעָאּפ ןסיורג ַא יו ןשיקרַאמ טעזרעד ריא זַא ,"ןגָאי; יװ טרָאװ

 ױזַא ןיא ץלַא ואו ,טײקשיטַאבעלַאב סיורג ַא ןֹופ סָאבעלַאב ַא ,רעציזַאב
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 ןַא ףיוא קידנשַאררעביא ץלַא זיא ןגעווטסעדנופ ןוא ןפרָאװעצ קידתובחר

 ,טרָא

 ,רעליּפש-לדיּפ רעד, לרוחב קירעינציירד סָאד ןוא גרוריכ רעשידיי רעד

 . ,םיא טפור שיקרַאמ יװ ,זיא סָאװ

 עטלַא עמַאס סָאד דרע רעד ןופ טולב-ףיוקסיוא סָאד

 .דרע רעשיסור רעקידנעירב רעד ןופ געוו ןשידיי ןגנַאל םעד רעביא ןעייג

 ןעוועג טרעשַאב ץלַא דיי ןטײרפַאב םעד זיא געוו םעד ףיוא סָאװ סָאד ןוא

 ,שיקרַאמ רעטכיד םעד טלסיירטעגפיוא ױזַא טָאה ,עײלַא-טיוט עלעיצעּפס ַא

 טנעיילעגרעביא לָאמַאכָאנ ,לכ"נת עטלַא סָאד ןעמונעגסױרַא טָאה רע זַא

 -עגנײירַא ןוא ,השורי רעזדנוא ןופ טרעטיצעגּפָא ןבילברַאפ זיא סָאװ סָאד

 : תורוש ענייז ןיא ביוטש ןקירָאיטנזױט ןעמערַאװ םעד טמעטָא

 םיוז א ךיור ןופ טיי ףיוא ךיז טָאה טגיילעג

 :ץענירג ןבָאה ןטרָאד ןופ טרַאּפשעגכרוד ןסקיוװעג

 ,זַא םיוב א'סיוא סע טסקַאװ יװ

 ,הנידמ רערעדנא ןַא ןרעקנָא לָאז גייוצ רעדעי זַא
 : ךַארּפש רעדנא ןא ןרעקנָא לָאז גייווצ רעדעי זַא

 ,ןייז טרענעג טפַאז רעדנַא ןַא ןופ לָאז גייווצ רעדעי זַא

 טכַארבעג-טסימ יװ ,רעמ טינ ןייז ןוא

 ירעצרעה יד טימ םענייאניא ןענערבכרוד ףיוא

 ןיוש טָאה סָאװ ,רָאטקָאד ןשידיי םעד רַאפ עגַארפ יד טלעטש שיקרַאמ

 ןשידיי ַאזַא ןבעגעגּפָא טינ ךיז רָאי קיצנַאװוצ ןוא עכעלטע עצנַאג רשפא

 טרעקעגנָא טָאה ראטקָאד םעד זַא ,ןייז סָאד ןעק יו ,הברדא .ןובשחו ןיד

 ןייז ךיוא רע טָאה רבקא ַא ןוא "קרָאי-ינ ןיא םלוע תיב רעד בורק, ַא

 ."סערייא:סָאנעוב ןיא סנגייא

 -טיײרּפשעצ-ןוא-טייזעצ רעשידיי ןופ עלעדיפ ןשידיי ןטלַא םעד טָא ףיוא

 ףיױא טמענ רע .שיקרַאמ טליּפש ןגעוו עלַא ףיוא טסימ ןרעוװ ןופ ןוא טייק

 טגָארט סָאװ ,לגניי ןקירָאיי12 םעד ןופ עלעדיפ סָאד רעביא עלייו ַא

 .רבק ןיא ךיז טימ סע טמענ רע זיב ,עװכַאּפ רעד רעטנוא רדסכ סע

 גרוריכ רעשידיי רעד .עירָאגַאמסַאטנַאפ ַא זיא לטיּפַאק עטירד סָאד

 דרַאכיר רעקיזומ רעטריזיצַאג רעד .זָארטַאמ ןטעדנואוורַאפ ַא טרירעּפא

 וצ ךוזרַאפ ַא ןיא ,עמעָאּפ עשינַאפמיס ַא ןבירשעגנָא לָאמַא טָאה סוַָארטש

 רעטנוא ךיז טלּפַאצ סָאװ טנעיצַאּפ ַא ןופ תומולח יד שילַאקיזומ ןרעדליש

 ןופ קיטש-טסנוק ַא ןעמוקעגסױרַא סע זיא םיא ייב .קנַארטעג-ףָאלש

 שיילפ ,טױה רעד רעטנוא רעטנורַא טכירק שיקרַאמ רעבָא ,עיצַארטסעקרָא

 ךיז טשימ לעּפלַאקס סגרוריכ ןשידיי םעד תעב ,ןטעדנואוורַאפ ןופ ןייב ןוא

 ,הריצי ןופ תודוס יד ןיא ןיײרַא



 יז שיקרַאמ ץרּפ

 ליומ טקיטולבעצ א יװ ,דנואװ יד טכיוהעג טָאה יז

 ,ןּפיל עטקַאהעגּפָא עיור טימ טבלעװעג ךיז ןוא

 ,ליוהעג סָאד ךיז ןופ יז טָאה ןסירעגסױרַא טינ רָאנ

 ןּפיר רעטנוא ןופ ץראה סָאד סױרַא טינ ךיז טסייריס יװ

 ,טרובעג ןקידנַאנַארעדיװ ַאזַא ןופ טייקליטש א

 ןשַאר עיור עקידנצכערק טימ טייג ןבעל סָאד

 ,גרוריכ רעד ,דנעלכיימש ,רעסעמ םעד ףיוא סע טריפ'ס ןוא

 ,ףשכמ א רעפעשַאב א יװ

 סָאװ ,"ןשַאר עיור עקידנצכערק, ןופ טסַארטנַאק ןופ רעטסיימ רעד טָא

 ןטעדנואװרַאפ ןופ סנַארט םעד ןרעדליש וצ רעטרעװ עליטבוס עלַא טָאה

 גרוריכ רעד תעב .,טנַאה רעקניל רעד טימ ךיז טרינַאּפמָאקַא ,זָארטַאמ

 טרעטַאלפ רע .ןכַארבעצ טָאה לוויט יצַאנ רעד סָאװ ןכַאמ ֹוצ ץנַאג טכוז

 טרעה ס ןוא שזַאזייּפ ןטפיירטשעג-קידרעמוז ַא טימ רעטרעוו ענייז םורָא

 | -- טלעװ רעבורח רעד ןיא ךיז

 ,לצצ רעד ןיא ןטכַארברעד טינ קינַאה ןופ ןייװעג רעד

 .קָאטשניב ןטנערברַאפ ןבורח ןופ ןייוועג'ס

 םיטילּפ עשידיי יד ןופ שרַאמ-רעיורט ןוא ייגעג רעד ,געװרעדנַאװ רעד
 ןקָארשרעד ַא סױא טקערטש געװ ןפיוא ,לטיּפַאק ןטרעפ ןיא ּפָא טכליה
 ןטָאשרעד ךיילג טרעוו ןוא ,לרעטעמש ַא וצ לטנעה ןקָארשרעד ַא דניק
 ןריפ סָאװ סיפ .ייר רעד ןופ ןײגסױרַא רַאפ ,היח-יצַאנ ַא ןופ טרָא ןפיוא
 -רַאפ סָאװ ,לטיּפַאק םעד ןיא ךיז ןרעה טירט עקידלרוג ןוא טייקיבייא וצ
 םעד ןוא קערש םענעגייא ןשיווצ ןובשחו ןיד ןקירעיורט ַא טימ ךיז טקידנע
 .רעליּפשלדיפ ןקירָאיי13 םעד ןופ ןבעל םענעטינשרַאפ ןוא ןטקַאהעגרעביא

 .רעטסיימ רעד ץלַא ךָאנ שיקרַאמ זיא ,ןעגנַאלק עקידהיול יד רעטנוא ,ָאד ןוא

 --- לגניי ןעמַאזנייא םעד טימ טביילב סָאװ ,ץַאק יד סיוא טשינ וליפא טזָאל רע

 ןגיוב א יװ ןקור םעד סיוא טקידנור יז

 ,ץלַא ןקידנגנולשרַאפ א ,ץינעג ַא טימ ןוא

 .ןגיוא עקידנדיינש ענירג יד םיא ףיוא לעטש ַא יז טיג

 .רערט א ךרוד לפַאצראװש א יװ ביֹוש רעד ךרוד טלטניּפ רצ

 עקידרעטיצ יד רעטנוא רעלטסניק םייב טבעל ןבעל עקידעבעל סָאד

 עמעָאּפ רעד ןופ טנעמגַארפ רעד .טיוט ןגעו טכיירש רע ןעוו וליפא ,טנעה
 .גנַאגרַאפ םוצ ךיז טלקייק

 געװ ןטימ םעד ףיוא סנסימשעגּפָא ןַא

 ; ןֿפָא קילגמוא ןדעי רַאפ ףרָאד סָאד זיא ןעגַאטשעג

 קעװא ץעגרע עלעביטש רעדעי טלָאװ'ס

 ,ןפַאלטנַא ץעגרע לַאטש רעדעי טלָאװ'ס
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 הדע עצנַאג יד טריפרעד ןטסקעז םוצ לטיּפַאק ןטפניפ ןופ קירב יד טָא
 "עקידיירפק יד ןופ טקַאט םוצ ,רבק םענעבָארגעגסױא ,םענעפָא םוצ ןדיי
 ןייז טריפ ,גרוריכ רעד ,עטַאט רעד .ןסקיב-ןישַאמ עשטייד יד ןופ ןלַאנק
 ;קלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד טייג'ס ,הדקע רעד וצ עלעדיפ םעד טימ דניק
 רעדניק ,סעקרערעל עשידיי ייווצ ,רעטכיילשטנעב עריא טימ טגָארט ענעדיי ַא
 ;ןטױט םוצ רעטכעט עשידיי עקיניזטסואוװַאב יו ןעייג ,רוד םעיינ ןופ
 רעטגָאיעגנָא ןַא ןוא רעטּפעלשרַאפ ַא ,רעטפדורעג ַא ,דיי רעשירַאגנוא ןַא
 ןָאטעגנָא הרובק וצ טייג ,רעדנעל ליפיוו ךרוד סיײװ-טָאג ןופ ףַאלעג ַא ךָאנ

 | ,תילט ןיא
 -נייא ךיוב ריא טלַארּפעגפױא טַאהעג טינ ךָאנ טָאה דרע יד ןעוו

 טימ ןריצַאּפש רעטקָאד רעד טגעלפ ,סנבעל עשידיי ליפ ױזַא ןעגנילשוצ |

 טציא .עלעזערג רעדעי טכַאמעג ביל םיא ןוא רעדלעפ יד רעביא ןוז ןייז

 : הטיחש רעד ֹוצ עלעטעטש םעד יײברַאפ הדע עצנַאג יד טייג

 ריא וצ ךיז רע טלייא טרעדניצַא ,דרע עדלימ ,עטוג יד

 ,הלוח א וצ יװ ,לָאמ עטצעל סָאד

 טוט ןײלַא רע .שרַאמ ןקידהיוול םעד ףיוא ןדיי עלַא טײלגַאב שיקרַאמ

 דיי ןשירַאגנוא ןבעל ךיז טלעטש ןוא ּפָאק ןרעביא תילט םעד זָא ךיז

 םינהכ ןענכוד סע תעשב לוש ןיא יװ טקנוּפ

 רעד ייב ךיז ןכַאמרַאפ, דבק ןיא לַאפ ןטצעל םייב ,בורג ןופ דנַאר םייב ןוא
 -- "ןגיוא יד טלעוו

 ,םישודק ןופ דנעלב ןיא ןרעװ דנילב טשינ לָאז יז זַא

 ןטצעל םעד רעטכיד רעסיורג רעד סיוא טקנירט טונימ רעטצעל רעד זיב
 סע יװ ,טיוט ןופ טכיזעגנָא ןיא קידריו סע טוט רע רעבָא ,קיטייוו ןּפָארט
 יױוװצ יד ןענייז טוט ןיא וליפא ."םישודק ןופ דנעלבק םעד רַאפ טסַאּפ
 יד ןעוו .שילדיימ-ךעלטרעצ ױזַא ,רעטסעװש ערעזדנוא ,רעטכעט עשידיי
 -- שיקרַאמ טעז ,בורג ןיא ןײרַא ןלַאפ סעקרערעל ייווצ

 ,לוגיע ןטמַאצעגּפָא ןיא ,כורג רעד ייב ןוא

 דרע רעד וצ ןבָאה ייז ןָאטעג לַאפ ַא ייווצ סעװעמ יו

 .ילגילפ יװ טנעה יד טימ קידנשטַאּפ ,טלקײקעגּפָארַא ךיז ןוא

 שיקרַאמ זַא ,ןגָאז ןלעוו רימ ןופ ןשטנעמ ערעקיטליגכיילג זַא ןייז ןעק'ס
 ,ףורסיוא ןלַאנָאיצַאנ-ָאלעמ ןכעלנייועג רעזדנוא וצ עמעָאּפ ןייז טריפרעד
 ןוא עטלעגרַאפ-ןדיישרַאפ יד ףיֹוא טנעיילעג סע בָאה ךיא סָאװ סָאד רעבָא
 ךיא לייוו ןוא ךובלמַאז שידיי-שיטעוװָאס ַא ןופ רעטעלב עטלעטשעגנעמַאזוצ
 רעקיצרַאה ןוא רעשידיי ליפ ױזַא וצ סקַאמילק ַא יו טנעיילעג סע בָאה
 ,סענורטס עשידיי עלַא רימ ןיא טרעטיצעגפיוא סע טָאה ,טפַאשטנעק
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 ןיא םיא טדער רע ןוא רעלדיפ ןגנוי םעד ןייא טליה עטַאט רעד ןעוו
 יִד םיא טגָאז רע ןוא לדיפ ןליּפש טעװ רע זַא טונימ רעטצעל רעד זיכ

 -- רעטרעוװו עקידהדבא אל דוע טעמכ ,עכעלנייוועג

 דרע רעד ףיוא ךיי ןייא ןביילב ןליפא טצווס ביוא

 ,ןבעל ןביילב טעװ סע ןוא קלָאפ א ןייז טעװ

 ,ליּפש ,סניימ דניק ,ליּפש

 ,רֶצ טָאה םיא טרעטנימעג

 .ןבעגעג לַאפ א בורג ןיא ייז ןבָאה עדייב זיב

 -שיטעוװָאס ןופ ריּפַאּפ המחלמ עטלעגרַאפ סָאד ןעזעג טינ רעמ ךיא בָאה
 -עצ ןעוועג ןענייז סָאד רעבָא ןעזעג ָאי ךיא בָאה סעּפע .ךובלמַאז ןשידיי
 ןביוש עטכיוהרַאפ ךרוד ,תויתוא עטלגיּפשעצ ןוא ענענור

 ןייט שפ ָאה דוד

 טרעוו "רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל, סנעזייר ןמלז ןיא
 -עד שידיי ןיא  טָאה ןײטשטָאה דוד רעטכיד רעד זַא ,ןבעגעגנָא שוריפב
 ,טייצ רעיײג רעד' ןיא רעדיל טיִמ ןוא 'ףרָאד ןיא' דויטע ןַא סימ טריטויב
 רע טָאה רָאי ןיינ וצ ןיוש זַא ,טלייצרעד ךיוא טרעוו טרָאד ."1917 ,וועיק
 ,"שיסור ןוא שיניַארקוא ןיא רעטעּפש ןוא שיאערבעה ןיא רעדיל ןבירשעג;

 יַּפִא ,רָאי 28 ןופ רעטלע ןיא ,ןיײטשּפָאה טָאה 1917 ןיא זַא ,סע טסייה
 רע טָאה ןָא טייהדניק ןייז ןופ שטָאכ ,רעדיל עשידיי עטשרע ענייז טקורדעג
 סנײטשפָאה דוד ןיא רעבָא ןכַארּפש ערעדנַא יירד ןיא רעדיל ןבירשעג
 רימ ןעניפעג ,("ףוקיא, ןופ ןבעגעגסױרַא) ?ביולג ךיא; גנולמַאז-רעדיל
 .רָאי ןבלעז ןֹופ סעירעס רעדיל עצנַאג ןוא ,1912 טריטַאד רעדיל רעקילדנעצ
 ןעמונעג טָאה טָאװ רעד רעדָא ,רעלעטשנעמַאזוצ רעד יצ ,רָאטקַאדער רעד
 יָעמֲא ןרַאפ רעטכיד ןשיטעװָאס םעד ןלעטשוצרָאפ בָאגפיױוא םעד ךיז ףיוא
 טרעוו טרָאװ שיפַארגָאיב ןייא ןייק .ןצנַאגניא טגייווש רענעייל ןשידיי רענַאקיר
 טיירגעגוצ טינ טרעוװו רענעייל רעגיה רעד .רעטכיד םעד ןגעוו טגָאזעג טינ
 ןעגנולמַאז רעדיל יד ךָאד ןרעוו ןעמעלַאכָאג .טּפַאשטנַאקַאב רעיינ רעד וצ
 ,ןשטנעמ ענעגייא רַאפ זיולב ןבעגעגסױרַא טינ ןטעָאּפ עשידיי עשיטעווָאס ןופ
 ןּפַאטע סרעוועקצוס רעדָא ,סעדַארג רעדָא ,סנײטשּפָאה טימ טנַאקַאב ןענייז סָאװ
 -קעל ַא וצ טירטוצ ַא ןבָאה ןענעק סָאװ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
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 ןענייז סָאװ ,רעדיל ןופ ןבַאגסיוא עשיטעוװָאס עקילָאמַא יד וצ רעדָא ,ןָאקיס

 .ןתואיצמה רקי טנייה ןיוש

 טַאהעג ןטלָאװ ייז ןוא) טרעוו ַא ָאי ןבָאה ןעגנולמַאז עכלעזַא ביוא

 -עמענרעטנוא עכעלנע ןַא ןעזעג ןטלָאװ רימ ןעוו ,טרעװ ןרעסערג ַא ךָאנ

 ןענעקַאב וצ ןליוו ןקיטייזנגעק ַא ,דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא ךיוא טייקשיר

 זיולב סע זיא (רעביירש עשידיי עגיה טימ רענעייל ןשידיי ןשיטעוװָאס םעד

 ןשיפַארגָאיב טימ זדנוא וצ ןעמוקעג ןטלָאוװ ייז ליפיוו ףיוא ,ליפ ױזַא ףיוא

 םעד ןגעו רעטרעװ עכעלטע טימ וליפא ןוא סעדעררָאפ טימ ,לאירעטַאמ

 ןבײלקּפָא םייב טצונַאב רעלעטשנעמַאזוצ רעד ךיז טָאה םיא טימ סָאװ ,דָאטעמ

 ןײטשפָאה דוד .רעטכיד עשידיי עשיטעווָאס עוויטקודָארּפ יד ןופ ,רעדיל
 -ןטעוװָאס ןיא רעביירש עשידיי עוויטקודָארּפ רעקינייו יד ןופ רענייא זיא
 .ןעגנולמַאז-רעדיל קילדנעצ ןטוג ַא ןבעגעגסיױרַא רע טָאה ךָאד ןוא דנַאברַאפ

 רעבָא ,רעקיטירק םעד געוו םעד ןפיולרַאפ טינ ףרַאד עדעררָאפ ַאזַא
 ןגעמ ,רענעײל רעד וליפא ןוא ,רעקיטירק רעד .ןפלעה ךס ַא םיא ןעק יז

 ןטַאד ענעבירשעגרעטנוא ןייק טינ ןבָאה רעדיל ךס ַא סָאװרַאפ ,ןסיוו ןלעוו

 ןעוו ,הישק ַא ךיז טגעױרפ .טעטש וליֿפא רָאנ ,ןטַאד רָאנ טינ ערעדנַא ןֹוא
 הישק ַא ךָאנ ןוא ?ןרָאװעג ןבירשעג רעדיל עטריטַאדמוא יד ןענייז עשז
 ןופ רעדיל טשימעגנעמַאזצ סעירעס עסיוועג ןיא ןענייז סָאװרַאפ ,ךיז טגערפ

 ?1989 ןופ וליפא ןוא 1998 ,1919 ,9

 ַא ןבעג ןופ לַאפ םעד ןיא רעבָא ,ןילַא ךיז רַאפ ןדייר רעדיל ,תמא

 םעד טנַאקַאב טוג וצ טינ זיא סָאװ ,רעטכיד ַא ןֹופ עבַאגסיױא ענעבילקעג
 סָאװרַאפ ,ןבילקעג טָאה'ס רעוו ,ןסיו טגעמעג רימ ןטלָאװ ,רענעייל ןגיה
 רעד זיא טשרקיערעד ןוא ,ןבילקעג טָאה רע ױזַא יו ןוא ןבילקעג טָאה רע
 ןריובעג ןײטשפָאה דוד זיא ןעוו ןסיוו וצ ,תוחּפה לכל ,טקיטכערַאב רענעייל
 זיא "ביולג ךיאק רעדיל גנולמַאז יד זַא ,ןגָאז ךיא זומ רַאפרעד .ןרָאװעג

 טינ זיא גַאלרַאפ םעד רַאפ .ךוב שיטַאמגעלפ ןוא קיזָאלכָאנ ַא טרּפ םעד ןיא

 ,עקירעמַא ןיא טײלסדנַאל רעװעשיטסָארָאק יד טידערק ןבעג ֹוצ ןעוועג גונעג
 וצ גונעג טינ וליפא זיא'ס .רעדיל סנַאמסדנַאל רעייז ןבעגסױרַא ןפלעה רַאפ
 וילע ןרעגניז .י .י ףיוא ךעלנע טשינ ריש זיא סָאװ ,דליב טלקנוטרַאפ ַא ןבעג

 עקַאט טָאה ןעמ זַא ןזייוו לָאז סָאװ ,ריפניירַא רעכעלכַאז ַא טלעפ'ס .םולשה

 ןפרָאװעגנעמַאװצ זיולב טינ ןוא רעטכיד ַא טלעטשעגרָאֿפ תמא ןַא ףיוא
 גָאז ךיא ןוא .ןדָאטעמ ּפַאליּפַאכ ַא רַאפ סָאװ סייוו רעוו טיול ,רעדיל ענייז
 -כיו רעד ,ןײטשפָאה זַא ,טלַאה ךיא לייוו ,תוכיראב ױזַא ןוא ,רַאפרעד סע
 אקווד טָאה ,"עּפורג רעוועיק , רעקילָאמַא רעד ןופ רעייטשרָאפ רעטסקיט
 לָאז ןעמ זַא ,ןפוא ןשיטייל ַא ףיוא ןלעטשרָאפ םיא לָאז ןעמ זַא טנידרַאפ ָאי

 ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז וצ ןוא רעדיל ענייז וצ לסילש םעד ןבעג רענעייל םעד
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 טרעוו רענעייל רעד ןוא רחואמו םדקומ ןייק ןַארַאפ טינ זיא גנולמַאז רעד ןיא
 עקיסעמלטימ רעייז ןופ ךַאילש ַא רעביא ,רעדיל עטכעלש רעייז ןופ טריפעג
 .רעדיל עטנכייצעגסיוא ןופ עקשזעטס רעטַאװירּפ ַא וצ ,רעדיל

 גַאלרַאפ רעד זַא ןרעװ טנָאטַאב קידנעייגייברַאפ סגעוונייא ָאד לָאז

 רעטרידנאגאּפָארּפ-ליפ רעד ןופ געוו ןפיוא טעברַא עשיטסיאורטלַא שממ טוט
 רעשידיי רעשיטעווָאס רעד ןשיווצ גנורעטנענרעד ןפַאש ןפלעה וצ טייקיטעט
 -ץטנענרעד יד .עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןֹוא רוטַארעטיל

 -יירש עשידיי עגיה יד ןופ רענייק .עקיטייזנייא ןַא ץלַא ךָאנ רעבָא זיא גנור
 לָאז סָאװ ,עּפורג-טפַאשנַאמסדנַאל ןייק ןענופעג טינ לייוורעד ךָאנ טָאה רעב
 ןגיה ַא ןבעגסױרַא ןופ טדערעגּפָא ,דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא ןבעגסױרַא םיא
 טנידרַאפ "ףוקיא , רענַאקירעמַא רעד .גַאלרַאפ-הכולמ ַא ןיא רעביירש ןשידיי
 ןבָאה ביל רַאפ ,טייקטיירג-תונברק ןייז רַאפ ןטנעמילּפמָאק עטלּפָאט רַאפרעד
 גנורעטנענרעד יד ןעוו וליפא סעיצַאוװרעזער ןָא רעביירש עשידיי-שיטעווָאס

 -סיוא טימ טינ ןוא גנוטײרּפשסױא רעשיטסילַאירעּפמיא טימ טרָאד טקעמש

 "סקע; רעהַא טקישעג זדנוא טלָאװ ,לשמל ,שיליזַארב ןעוו ,ןעוועג טלָאװ יו .שיוט
 רענַאקירעמַא ערעייא ,לחומ :טגָאזעג זדנוא ןוא ןטנעדוטס "שזדניעשט
 -ָאפ גַאלרַאפ-ףוקיא רעד .םייה רעד ןיא ךיז ייב ןטלַאה ריא טנעק ןטנעדוטס
 ןבעגוצסױרַא ףיוא דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא גַאלרַאפ ןייק טינ וליפא טרעד
 רעדָא עשיטסינומָאק עשידיי עגיה וליפא .רעביירש עשידיי עגיה ןטרָאד
 ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא ןבעגעגסױרַא טינ ךיוא ןרעווו חעביירש עטמיטשעגיקניל
 ךיא ןוא קירוצ ךיא םוק רַאפרעד .גנורעטנענרעד יד לח טינ זיא ייז ףיוא ךיוא
 שיטעוװָאס ַא סױרַא ָאד טיג ןעמ ןעוו ,לָאמ רעדעי זַא ,עינָאריא םוש ןָא גָאז
 סָאװ ,םזיאורטלַא ןופ טקַא ןתמא ןַא רַאפ סע ךיא טלַאה ,רעביירש ןשידיי
 ןייז לחומ רשפא ןעמ ףרַאד רַאפרעד ןוא .טינ ץענערג ןייק שממ טָאה
 םוצ לייוו ,ןבעגעגסױרַא ןרעו רעכיב יד סָאװ טימ ,ןפוא ןקיּפַאליּפַאכ םעד
 טמוק --- רעביירש עשידיי עגיח ןופ ןבעגסױרַא-טינרָאג ןשידיי ןשיטעוװָאס
 ,טינ סע

 עטשרע ענייז טכעלטנפערַאפ טָאה ןײטשּפָאה זַא ןעמעננָא ןלָאז רימ ביוא
 יד טימ ןָאט וצ סָאװ טינ ןצנַאגניא רימ ןסייו ,1917 ןיא רעדיל עשידיי
 עטסעב יד שיטקַאפ ןענייז רעדיל 1919 יד לייוו ,1919 ןופ ענייז רעדיל
 ,עטסקידנגָאװצ יד רעכיז יז ןענייז ,עטסעב יד טינ ביוא .ךוב ןיא רעדיל
 ןרעסערג ַא ךס ַא רַאפ ערַאװ ַא טכַאמעג ייז ןבָאה 1912 ןיא זַא ,טסייה'ס
 ,1944 ןיא ןרָאװעג זיא ןייטשּפָאה יװ רעטכיד

 ןײטשפָאה עקַאט טָאה ?רעדיל יד טימ ןעשעג טרָאפ זיא עשז סָאװ
 -עּפש יד ןיא טצעזרעביא ייז רע טָאה רעדָא ,1917 ןיא שידיי ןיא ןבירשעג-
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 ענייז ןופ ,םירישכמ עשיטעָאּפ עקידרעטעּפש ענייז טימ ,ןרָאי עקידרעט
 ?רעדיל עשיאערבעה וליפא ןוא עשיניַארקוא ,עשיסור עקידרעירפ

 -פָאה ביוא .ךעלכַארּפש ןייר טנַאסערעטניא ייז ןענייז לכ םדוק לייוו
 ,בייל ינַאמ תעב ,1919 ןיא רעדיל עשידיי יו ןבירשעג עקַאט ייז טָאה ןייטש

 ןבירשעג טלָאמעד ךָאנ ןבָאה רידַאנ השמ ןוא ןרעּפלַאה .ל .מ ,ױדנַאל עשיז

 ףרַאד ,עקירעמַא ןיא זדנוא ייב רעדיל עזָאלמרָאפ ןוא עשירעמשטייד-בלַאה

 טרָאװ ןשידיי םענרעדָאמ ןופ רעטָאפ םעד רַאפ ןרעוו טניורקעג ןייטשפָאה
 | ,ךיל ןשידיי םעיינ ןופ רָאנ טינ ןוא

 ןפיירסיוא ןעמונעג טשרע ךיז טָאה עקירעמַא ןיא עיזעָאּפ עשידיי יד
 / ,1908 ןופ רעדיל סנרעּפלַאה ןוא סױדנַאל ,סבייל ינַאמ ןופ ךס ַא .1914 ןיא
 ןקידרעטעּפש םעד ףיוא ןגָאזוצ עמערָא ןעוועג ןענייז 1912 וליפא ןוא 0
 רעד ןיא ןבירשעגניײרַא ןבָאה עגנוי יד סָאװ ,לטיּפַאק ןטנַאסערעטניא
 זיא וטפיוא-טּפיה רעייז זַא ,ןסעגרַאפ טינ ףרַאד ןעמ .עיזעָאּפ רעשידיי
 .שידיי ןיא ןושל עשיריל סָאד ןפַאשעג ןבָאה ייז ,רעכעלכַארּפש ַא ןעוועג

 ןופ זיא טינ רע יו טעָאּפ רערעסערג ַא ןעועג זיא דלעפנעזָאר סירָאמ
 רעכיוה רעד ןופ ןעמונעג ךיז טָאה עיזעָאּפ סדלעפנעזָאר רעבָא ,עגנוי יד
 טינ טפָא טָאה סָאװ ,ךַארּפש ןייז ןֹופ טינ ןוא רוטַארעּפמעט רעשיטעָאּפ
 -ַאװוק עשירעטכיד טַאהעג טָאה ךיל שיריל ןייז .ןסנַאוינ ןייק טגָאמרַאפ

 ,טרָאװ ןעגנוזעג ַא טימ טינ רעבָא ,טעּפמיא ןעיור טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,טעטיל

 ךָאנ טײיטשרַאפ ,רעשיאערבעה רעד טינ ןוא רעשידיי רעד ,רואינש .ז
 טָאה רע .טעָאּפ רעשידיי ןייק טינ זיא רע סָאװרַאפ ,גָאט ןקיטנייה ןזיב טינ
 -רַאפ רע רעבָא ץרַאה שירעטכיד ַא ךיוא רשפא ,ּפָאק ןשירעטכיד ַא רעכיז
 טציא ךָאנ טבייררש רע ."עזָארּפ; עשירעטכיד ןייק טינ ןצנַאגניא טגָאמ
 ליו רע ואוו טרָאד ןוא ,ןושל שירעקעהצלָאה סגורפ טימ ,רעדיל עשידיי

 ןופ ירבע יד ןצנַאגניא טלעפ םיא לייוו ,קידצירקַאל רע טרעוו ,שיריל ןייז

 עטכערעג ַא זיא סָאד זַא ,ןייז ןעק'ס .,טייצ ןייז ןופ עיזעָאּפ רעשידיי רעד
 ,ּפמילָא ןפיוא ןיילַא ךיז רַאפ טגיניקעג טָאה סָאװ ,רעטכיד ַא רַאפ ףָארטש
 ןופ ךיז ןענרעל יו ,ןטײקשערַאנ עכלעזַא טימ ןבעגעגּפָא טינ ךיז טָאה ןוא

 ,םירבח:-טייצ ענייז

 ןַא ךיוא ,שַא םולש ןרָאװעג טטָארטשַאב ךעלכַארּפש ךיוא זיא ױזַא
 טימ גנודניברַאפ רעזגורב ןיא ןרָאי המכ ןיוש טייטש סָאװ ,רעשרעהניײלַא
 טניימ ,שיריל ןרעוו ליוו רע ןעוו ,שַא .רוטַארעטיל רעשידיי רעוויטקַא רעד
 יד  טָאטש ,"ןוז יד טָאה טניישעג, ןגָאז זיולב ףרַאד רע זַא ,ץלַא ךָאנ רע

 ."טניישעג טָאה ןוז

 ,קיריל רעשידיי רעד ןופ ךַארּפש יד ןפַאש ןפלָאהעג ןבָאה ?עגנוי, יד

 ןיא סעטַאד יד םורָא תוישק ליפ ױזַא טגערפעג ךיא בָאה רַאפרעד ןוא
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 טייקיטכיו סיורג ןופ זיא 1012 רָאי סָאד לייו ,רעדיל ךוב סניײטשפָאה
 .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ

 ןייש טימ רעדלעפ יד ןיוש טלופרַאפ ןענייז סע

 ,רעביא ןיוש ןעייג ןוא

 ,ןייא ןיוש ןטלַאה טינ ןגערב עשידלאוו ןוא

 ,רעבירַא טייג ןוז ןוא

 ,לָאט זיב לגרעב ןופ רעדלעװ ךיז ןלעה'ס ןוא

 ,ןכָאמ ךיז ןכיילב'ס ןוא

 לָאצ ןָא ןקעלפ עקינוז ןיוש ןענייז'ס ןוא
 ,ןכַארקרַאפ ךיוא ןיהַא

 רעכיז סע זיא 1019 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג עקַאט זיא דיל סָאד ביוא
 רעזָאלפליה רעד ץוחַא .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא עטַאד ַא ןוא סניפעג ַא
 ץֹלֲא זיא ,הרוש רעטירד רעד ןיא ,"ןייא ןיוש ןטלַאה טינ; עיזרעווניא
 רעווש טלָאוװ'ס זַא ,םרָאפ ןיא ייס ןוא ךעלכַארּפש ייס טצינשרַאפ-ןיד ױזַא
 רענעי ןופ עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןרעטסומ עכעלנע ןגירק וצ ןעוועג
 יירד טימ טנכײצַאב זיא סָאװ ,דיל יינ ןוא גולק ַאזַא טמענ רעדָא .טייצ

 : 1919 טריטַאד ךיוא זיא ןוא ,92 טייז ףיוא ,ךעלדנרעטש

 ךייט םייב יז ןעזרעד בָאה'כ

 ,ןגייווצ רעטנוא

 ,ךַאד ןטעטַאלרַאפ למיה טימ םענירג רעטנוא

 ,טירט קילדנעצ רַאּפ א ןוא

 ןגייווש ןשידרע םעד ףיוא

 ,ןיטש ַא טרָאד טמוטשעג טָאה

 ךילג רעטנשקערַאפ א
 .ןייבעג ןטביוטשעצ ,ןטייזעצ סדנַאלרוא ןיימ ןופ

 ,בייל ריא ןופ דיירפ רעטעקַאנ ןיא יז ןעזרעד בָאה'כ

 ,רָאה עקיטפוד יד ןופ ןיורק רענעסָאלפעצ ןיא

 : רָאי עגנויירוא ןופ ןפיט יד ןופ טרעהרעד בָאה'כ

 ,בײװ ןעמ טפור יד ָא טָא

 רַאפ ךיוא רָאנ ,1912 רַאפ רָאנ טינ וטפיוא ןַא זיא רָאי-עגנוי-רוא,
 ױזַא ןיוש רעטכיד רעד טָאה ,ןסיוו ךיז טליװ ןגעווטסעדנופ רעבָא ,5
 רע טָאה רעדָא ,1919 ןיא ןושל רעזדנוא ןופ ?טפַאשגנוי-רוא , יד טליפרעד
 -ךַארּפש רעשירעטכיד רעקידרעטעּפש ןייז טימ ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא סע
 ,שיאערבעה רעדָא ,שיניַארקוא ,שיסור ןופ טצעזעגרעביא ,טייקנרַאפרעד

 םעד ןיוש טגָאמרַאפ סָאװ ,1919 ןופ דיל ַא סנײטשפָאה זיא טָא
 -טיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןושל ןשירעטכיד ןשידיי םעד ןופ ץייר ןקידתודוס
 ; טרָאװ טרעטיצעג ַא ןוא םטיר ןשיוצ עינָאמרַאה ןפָאש טנרעלעג
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 --- ןסיורד ןיא סױרַא ,לעווש יד זָאלרַאפ

 רעסיורג ןיא שינעליטש ןיא ,רעה

 .ןעיינש ןלַאפ

 רעפיט ןיא שינעליטש ןיא ,רעה

 ןפירט סנגייווש ,ןסילפ סנגייווש

 .ןעייו עמוטש

 ןלַארטש עטלַאק ,ןצנַאלג עסייוו
 ןלַאפ רעייז ןיא סיוא ןעניּפש
 .רעיורט ןצענ

 ,סנּפָאקוצ ספרָאד םיינ ליטש ךיז לעטש
 ןּפַאלק סנשטנעמ ףיוא טרַאװ'ס יװ ,רעה
 ,רעיוט ןוא ריט

 ,דיל גולק ןוא קידנעטשרַאפ ַאזַא ףיֹוא ,ךיא יו טינ ױזַא טרַאװ רענייק

 ןענעק ױזַא לָאז סָאװ ןוא דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןשידיי ןופ ןעמוק לָאז סָאװ

 עקידרעטעּפש יד ןיא רעבָא .ןעגניז ןיוש ןעק סע יוװ ,ןגָאז ףיט ןוא גולק

 ןופ קלח ןסיורג ַא ןרָאװעגנָא ,טסינרעדָאמ רעד ,ןײטשפָאה דוד טָאה רעדיל
 "רעד ןעמוקעג זיא רע ןעוו .םייקטריניפַאר-טרָאוװ ןוא טפַאשגולק-טרָאװ ןייז

 ןרָאװעג רע זיא ,גנונעדרָא עיינ יד ןלָאמ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,ןגָאז ןוא ןלייצ

 : ,קידמַאז ןוא ןיד

 :טייצ רעטצעל רעד ןופ דיל ַא זיא טָא

 ,טימרעד סיורג ןיב ךיא ,ָאי
 רעהעג ךיא סָאװ
 ךימ טיג טרעװ סָאװ ,קלָאפ םוצ

 טיוב ןוא
 ,טביולג ןוא

 ,ןייז ךעלברעטשמוא ידכ

 טגנידַאבמוא טינ
 ,טיוט ןיוש ןייז זיא

 םעד רעדיל ךוב ןצנַאג םעד טיג סָאװ ,"ביולג ךיא ,, דיל ןקיבלעז ןיא

 ---ןיײטשּפָאה ןקילָאמַא םעד ןופ חוכ םעד רעטייוו לסיבַא ןעמ טליפרעד .,ןעמָאנ

 רעשַאב רעד ןלַאפעגסיױא זיא ייז סָאװ

 ךיז ןלָאטש ןוא ןעװעטרַאה ךיז

 .ימ רעצלָאטש ןיא ,ףמַאק ןיא
 ךיי ַא ןיב ךיא

 .טינש םעיינ ןופ

 לסיבַא טנָאמרעד "ןלָאטש2 ןוא "ןעװעטרַאה ךיז, ןוא "רעשַאב, רעד

 טרעה ןעמ ןעוו ,רעטייוו ךָאנ טפיוהרעד ,לָאמַא ןופ רעטכיד-טרָאװ םעד ןיא

 ןגָאז םיא
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 רעגַאב ןקימַאלּפ םעד טימ ןבעל סָאװ

 ,ןצעגרע עלַא ןופ

 רעהַא זיב ןעזעג בָאה'כ סָאװ

 ןעזרעד ןייש רעלעה ןיא

 יה ןסיורג םעד

 ,םייה עסיורג ןיימ

 -טרָאװ ןקילָאמַא םעד ןזייו "יה רעסיורג, רעד ןוא "ןצעגרע, יד
 טמענ ןוא ,קידמַאז ןענייז ןײלַא תורוש יד רעבָא ,טעברַא רעד ייב רעטסיימ
 ,רעגניפ יד ןשיװצ סיוא ךיג תורוש יד ןעניר ,טנַאה רעד ףיוא ייז ןעמ
 סָאװ ,טימרעד רעטכיד עשידיי עשיטעווָאס עלַא ןופ שרעדנַא זיא ןיײטשּפָאה
 : טסילַאטַאפ ַא זיא רע ."ןתאלוח, ךס ַא ןופ ןפָא טדייל רע

 ,ךיד עז'כ עגר רעדעי .ןבעל ןיימ ןופ רונש-טכיד ַא
 ,ךיא דער ךיוא קידנגייוש לייװ ,גנירג רימ זיא ןגייווש ןיימ

 -ַאּפ ןופ ,טײקמַאזנייא רעשיטעָאּפ ןופ הלחמ רעד ןופ ןפָא טדייל רע
 --- טעטיוויס

 ,דלודעג סיורג ןיימ --- טסַאג רעטוג ןיימ רימ וצ טמוקיס ןוא
 .גָאמרַאפ ךיא רָאנ ,ךיא סָאװ ור ןיימ רימ וצ טמוק'ס ןוא

 טינ םיא טָאה ,ור עשיטסילַאודיװידניא יד ,ור ענעגייא יד ,ור יד סָא
 רע ןעוו ןוא .רעדיל עקידרעטיימורט ןוא עקידרעּפָאה ןביירש וצ טזָאלרעד
 טפָא יז טָאה רע .שיטַאּפַא ןבירשעג יײז רע טָאה ,ןבירשעג ָאי ייז טָאה
 יו ,טרָאװ קילָאמַא ןייז ןופ ןייו םעד ןיא ןקייוו ייז ןוא ןפיטרַאפ טלָאװעג
 -- ץעגרע רע טגָאז

 עטלַא ןעלגָאל ןיא
 (( סָאד טייטשרַאפ קיטכיזרָאפ)

 ,סע טסייה ,ןעמ ןעק
 ,ןייװ םעיינ ןסיג

 לָאמַא ךָאד רע טָאה .ןעלגָאל עטלַא ךָאנ טקגעברַאפ ןעוועג רע זיא ללכב
 ןיא רָאי עכעלטע טכַארברַאפ ךָאד רע טָאה ,רעדיל עשיאערבעה ןבירשעג
 ךיז ךָאד רע טָאה .טעָאּפ רעשיאערבעה ַא ןרָאװעג טעמכ ןוא לארשי-ץרא
 ַא ןבירשעגרעטנוא טָאה רע לייוו ,"ָאװטסלַאשטַאנק ןגעק טקידניזרַאפ לָאמַא
 רעבָא .דנַאברַאפטעװָאס ןיא שיאערבעה ףיוא תופידר יד ןגעק טסעטָארּפ
 עקיבילג עטלַא ןיא ןייו םעיינ ןסיג ןעגנולעג םיא זיא לָאמ עלַא טינ
 רע ןוא ןבעל ןייז רעביא רַאה ַא וליפא רע טנעקרענא ואווצעגרע ,ןעלגָאל
 טוג רעטלַא רעד ןייז סָאד לָאז) רַאה םעד טימ סיוא עקַאט ךיז טהנעט
 (?טָאג רעטנַאקַאב
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 !ןבעל ןיימ ןופ רַאה
 ,טסיב וד רָאנ ואוַא
 ןבעל ןיימ זַא עז

 ,טסיזמוא טינ ןייג לָאז

 סָאװ םעד ףיוא זמר ַא; ןבעג םיא לָאז רע זַא וליפא םיא ייב טעב רע

 םייב ךיוא רע טעב שרעדנַא ץעגרע ןֹוא ",געוו טסייה

 וד |ןבעל םעד ןופ רַאה
 ,ור ןייק טינ טעב ךיא זַא :;טסײװ

 יוצ םענ לָאמַא טימ רָאנ טעב'כ

 --- קילבנגיױא ןייא ןיא ץלַא

 ,קירוצ ןעקנעש ריד ךיא לי
 ,קילג ןרעטיול טימ ןעקנעש

 ן'הנעטסיוא םעד ןיא .רעלַאטנעמיטנעס לָאמַא סָאװ טרעוו דיל סָאד

 --- םלוע לש ונובר ןופ םינָאדװעסּפ ןטימ ,"ןבעל ןופ רַאה ןטלַא, םעד טימ ךיז

 ,רערט ןטסטרַאצ ןופ טייקנייר
 ,רעלק ןטספיט ןופ טייקנייש

 רעהעג רימ סָאװ עטסעב'ס

 ןיא יו ,טסייה דיל עצנַאג סָאד ןוא .לָאמַאטימ ןבעגוצקעװַא טיירג רע זיא

 -טרָאװ ,רעקיטסימ רעטלַא רעד ."לרוג ןיימ; --- ןטייצ עטוג ,עטלַא יד

 טכוזעג רדסכ טָאה רעטכיד רעשיטסינרעדָאמ ,רעטבילרַאפ-רוטַאנ ,רעלטסניק

 םיא זיא'ס ןוא ןעלגָאל עקילָאמַא ענייז ןיא ןיו םעיינ םעד ןסיגוצנײרַא

 יטנַא עטכעלש-טשינ עכעלטע ןביושעגנָא ָאי טָאה רע .ןעגנולעג טּפָא טינ

 -- רעדיל רעלטיה

 ,טכעװשרַאפ טָאה טָאטש יד סָאװ ,רעד ןוא
 טרעטשעצ טָאה טָאטש יד סָאװ ,רעד ןוא
 ,ןייז ןיוש קיביײא ףיוא ןטלָאשרַאפ לָאז

 ,ןייש ןיוש ןלעפ םיא קיביײא לָאז סע

 ,םייה רענעגייא ןיא ןעלגָאװ לָאז
 .ןייז רע לָאז זיוה ןייז ןיא טכענק ַא

 לעװש רעד ייב ןייטש לדיטשייב םעד ייב

 .לעפ ןייז ףיוא דנַאש ןייז ןופ ןכייצ א טימ

 ,טפיג םענעגייא טימ םעניורב טימ
 ,טפירש ןשיטָאג טימ ןטלַא טימ
 טצירקרַאפ ןרעװ לָאז ןרעטש ןפיוא

 ,טציא ןקיטולב ןופ ןדייל יד
 ,(29 טייז)
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 עכלעזַא " ןעגנַאגַאב, ךיוא זיא רע רעבָא ,הרובג ןַארַאפ וליפא זיא ָאד

 --- יו תורוש

 ,טנייפ רעדליװ רעד ,רעשיטסישַאפ רעד ,ףרואווסיוא רעד

 ,טנייה טקינייארַאפ רע סגמה עלַא סָאװ

 ,טכעװשרַאפ ןיוש רע טָאה ןטייקילייה עלַא סָאװ

 ,טכעש רע טלַא ןוא גנוי סָאװ

 -ָאיצַאנ יד ןופ רענייא זיא ןײטשפָאה דוד זַא ,ןרעו טגָאזעג ףרַאד'ס
 טשוטרַאפ טפָא זיא לוק ןייז .דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא רעטכיד עשידיי עטסלַאנ
 טכַאמעג ןענייז סָאװ ,ןעגנולדנַאוו ןוא ןעגנושיוט ענעדיײשרַאפ יד ןיא ןרָאװעג

 ןרָאװעג טשוטרַאפ זיא לוק ןייז ןעוו ןוא ,רעכָאטקָא ןופ דנַאל םעד ןיא ןרָאװעג
 טכוזעג רדסכ טָאה רע שטָאכ לייוו ,ןרָאװעג טלקנוטרַאפ ךיוא טרָאװ ןייז זיא

 ,ןעלגָאל (עשידיי---ןעייל) עטלַא ןיא ןייוו ןשיטעוװָאס םעיינ םעד ןסיגוצניירַא
 ,רַאפרעד לגוסמ זיא טייצ יד יצ ,ןעוועג רעכיז לָאמ עלַא טינ רעבָא רע זיא

 טינ ביירש'כ זַא ,ךעלגעמ יו רָאלק יוזַא ןרעוװ טגָאזעג ָאד לָאז ןוא
 ענעדיישרַאפ יד טכַארטַאב ןיא ןעמענ טראפ זומ ןעמ רָאנ ,קיטילָאּפ ןייק
 סנייטשפָאה ןגיוושעגנייא ןוא טלקנוטרַאפ טפָא ןבָאה סָאװ ,ןטייקרעכיזמוא

 -רעטיש יד לייו .טייקטנעקרעד טינ ןוא טייקטרעהרעד טינ וצ זיב ,טרָאװ
 :ןייטשּפָאה טינ שוריפב זיא "רעטומ ןיימ , יו דיל ַאזַא ןופ ירבע עכעל

 ,דנַאל סָאד רָאג ,ייז רָאנ טינ
 ,דנַאל רעזדנוא

 טלעװ רעזדנוא

 ; טלעש קידנרָאצ

 ;דנַאש וצ טלעטש
 טנייפ ןייד טימ טפמעק קיטולב

 ,(16 טייז) .װ .זַא .א טנייה ךיוא קיביײא ןופ יװ

 :תורוש שכלעזַא ןיא לוק סנייטשפָאה ךיז טרעה רעסעב ךס ַא ןיוש

 טיורטרַאפ קלָאפ ןיימ רימ טָאה'ס
 ,ןעגנַאלרַאפ עכיוה ןוא עטסיירד

 ןעקנַאשעג יד טָא ךיא לי

 ,טיוט ןופ ןטלַאהַאבסױא

 -- יו ךיל לַאנָאיצַאנ-ףיט ַאזַא ןיא רעדָא

 -- צז ךיא
 ,טולב ןיא ןצנַאגניא טסיב

 :ָצז ךיא
 .טּפעלקַאב ןרעטש ןייד זיא טיוק טימ זַא

 : ריד גָאז ךיא
 : קנעדעג ,רעיורט טינ
 |טבעל רע ַא ! טבעל רע ,חומ ןייד
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 -- רעשידיי ןוא רעטגַאװעג ךָאנ ןוא -

 טסעגרַאפ טינ ,ָא ,טסעגרַאפ טינ ,ָא
 ,המר ןופ לוק סלחר רעטומ רעד
 טסערּפרַאפ ךָאנ רעטסעפ ,רעטסעפ ןוא
 ,המקנ רעקילייה ןופ טסיופ םעד

 רעשידיי ןייר ַא זיא לוק סלחר רעטומ רעד ןסעגרַאפ וצ טינ ףור רעד

 רעקיטומ ךָאנ טרעוו טייקשידיי עטקירדעגסיוא רָאלק סנײטשפָאה דוד .ףור

 : שיטנַאמָאר-לַאנָאיצַאנ וליפא טרעוו רע ןוא געט עקיטולב יד ןיא

 ;דניזעגזיוה םעניילק טימ וד טינ ,ךיא טיג |
 קלָאפ א יװ ךָאנ טלעװ רעד רַאפ ןענַאּפש ךיז טסולג סע
 גלָאפרעד ריא ןרעמ עטססיירטעג ןיז טימ
 ,דניק ןטָארעג א טייהשטנעמ רעד רַאפ ןרעװ ןוא

 טנידעג יירט ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע ןופ דניק ַא
 ;גיז ןצנַאג םעד ימ רעטגנערטשעגנָא רעייז טימ
 ,ןיּט ןיא ךיז טרעטיילעג טָאה סָאװ ,קלָאפ ןופ דניק א

 ,טניפעג טינ לָאמנייק קילגמוא ןדמערפ ןיא קילג סָאװ

 רעדָא ,שינעדַאפדלָאג ,שירעזנוצ-רשכ ןענייז תורוש ייווצ עטצעל יד
 סָאװ ,עטלַא וצ לסיבַא ,ןעלגָאל עטלַא יד ייז ןענייז ךות ןיא רעבָא ,שיגורפ

 -נןיא רעבָא .ןייו םעיינ םעד ןסיגוצניירַא ןייטשפָאה ךיז טרעטַאמ ייז ןיא
 וליפא ןוא תמא ןייז וצ טייגרעד רע ןעוו וליפא ,ןעשעג סעּפע זיא ןשיווצ
 יד ןיוש רעבָא םיא ןלעפ ,לוק שידיי ןגייא ןייז רָאלק טרעהרעד רע ןעוו
 ---רָאלק ןכַאמ טנעקעג רע טָאה ייז טימ סָאװ ,ןעלטימ עשירעטכיד עקילָאמַא

 ,ביוש עלעקנוט יד

 .רָאװ ןופ ביוש יד

 רעד ןופ ביוש יד ןכַאמ רָאלק טנעקעג רע טָאה רעדיל עטשרע ענייז ןיא
 ריא ,טייקטכיוהרַאפ ריא ןטיהרַאפ וצ ןזיװַאב ךיוא טָאה רע רעבָא ,רָאװ
 ןצנַאגניא ןָא רע טרעוװ ,רָאלק טרעוו רע ןעוו ,טנייה .טייקלקנוט עקידנצייר
 ןייז ןופ לייט ַא ןעוועג זיא סָאװ ,טייקרָאלק עטלקנוטרַאפ עשירעטכיד יד

 .ןח ןשיטעָאּפ
 עשירעטכיד עכיוה זיא סָאד ביוא .רָאי 08 טלַא טציא זיא ןײטשּפָאה

 טרָאװ עקיגאוו סָאד רעמ טינ טגָאמרַאפ רע סָאװ ,דָאש ַא תמאב זיא רעטלע
 שירעטכיד קידנגייצרעביא ױזַא ןעוועג זיא ןוא טמעטַאב ןעוועג זיא סָאװ ,סנייז
 --- תורוש יד יװ רעדָא ,לּפע ןַא וצ דיל קילָאמַא ןַא סנייז יו ,ןעמוג םוצ

 ,דניק טנּפָאװַאב ךייר ַא ,יינספיוא ייג'כ ןוא

 .רעטלעק-רעדניק ןופ ןייװ טימ טרָאד ןופ ךיילג ןוא

 זיא'ס לייוו ,קידווענח ןעוועג רַאפרעד זיא טרָאװ ןייז זַא ,ןייז ןעק'ס
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 ךָאנ ךיז טקנעב'ס רעבָא .""רעטלעק-רעדניק ןופ ןייוא ןטימ גנוי ןעוועג

 "עג טָאה רע ןעוו 1921 וליפא רעדָא ,1917 רעדָא ,1919 ןופ ןעניײטשפָאה

 ' :שינינאירעוװעס רָאגיא ױזַא ןעגניז טנעק

 , ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,רעדלעװ עלַא ןופ

 רעטכידעג דלַאװ-ןענַאט רעלעקנוט זיא
 ,ןעװעג ךיא טלָאװ ךעלקילגמוא יװ

 ,רעטכיד ןייק ןייז טינ דניצַא לָאז ךיא

 ןייש ןלייז עטצעל יד :עז ךיא

 ,ןטלַאהַאב סנירג ןיא ףיט ןבָאה ייז

 |ןייז לָאז טכיל :גָאזנָא ןטשרע םעד רעה ןוא
 ,ןטלַאּפשלמיה ןופ לַאש ןטשרע םעד

 ,ןדלָאמעג סָאד זיא יװ ,טינ סייװ'כ ןוא

 ,גנירג ןרעװ טינ סרעװש ַא ץרַאה ַא ןָאק'ס ןוא

 גנולק ַא ןָאט טינ ןייש ןלייז ןגעק ןענָאק יװ
 ,ןדלָאג ענייד --- עגייד ןשוק יד

 "ןטלַאהַאב סגירג ןיא ףיט ןבָאה ךיז; ןופ עיסרעווניא רעד טימ ןיוש
 דיל סָאד טגָאמרַאפ "גנולק ,, ןוא "גנירג, םַארג "ןשיליוּפ, םעד טימ ןוא
 טָאה טײקשיטעָאּפ עקידנשַאררעביא ןֹוא עטגַאװעג יד טָא ,"ןדלָאגע גונעג
 טלגילפעג ןייז זַא ,טסיירט יד ָאטשינ וליפא זיא'ס ןוא ןרָאלרַאפ ןײטשּפָאה
 ןייז טינ רעמ סע ןעק רַאפרעד ןוא ןרָאװעג רעטפיטרַאפ זיא לָאמַא ןופ טרָאװ
 ,קיצילב-ךעלניישנגיוא ױזַא

 יו ,טעָאּפ רעסיורג ַאזַא ןרָאװעג טינ זיא טציא ןופ ןײטשּפָאה רעד
 רעבָא (1912 ןיא רעירפ ךָאנ רשפא רעדָא) 1917 ןיא טגָאזעגוצ טָאה רע
 טפַאשקנעב ַא תורוש ענייז ןפַאש ,ןײלַא ךיז טימ זיא רע ואוו ,רעדיל יד ןיא
 ,ןגָאװצ עטליפרעד-טינ ענייז עלַא טימ זיא סָאװ ,ןײטשּפָאה ןקילָאמַא םעד ךָאנ
 ןטעָאּפ עטסקידנטיײדַאב ערעזדנוא ןופ רענייא

 ע ד ַא רנ םייח

 -גנוי, עפורג רעד וצ ךעלטרעצ רעייז ןגיוצַאב עלַא ךיז ןבָאה רימ
 ,רעטנעצ ןשירַארעטיל ַא ןופ ,גנוריּפורג עטצעל יד ןעוועג זיא סָאד ."ענליוו
 דָארג סָאװ סָאד .ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ בױהנָא ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ
 ,טיילעגנוי עשירעפעש ךיז םורַא ןרירטנעצנָאק וצ ןעוועג הכוז טָאה ענליוו
 -ריטַאנ רַאפ ןרָאװעג טכַארטַאב זיא ,סעיציבמַא עשירעלטסניק עסיורג טימ
 עשרַאװ ןעוו .ןייז טנעקעג טינ שרעדנַא טָאה'ס ,ענליוו טייקיניילק ַא .ךעל
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 ןקיש טזומעג ענליװ-עמַאמ טָאה ,טנעה יד ןזָאלרעטנורַא ןביוהעגנָא טָאה

 | ,גנוקרַאטשרַאפ
 -עגנָא ךיז טָאה סָאװ ,קילגמוא סָאד טנָאעג טינ טלָאמעד ןבָאה רימ

 ןַארַאפ זיא ס זַא ,טליפעג רימ ןבָאה יו ייס רעבָא .זדנוא ףיוא טקור
 עגנוי עּפורג רעקידנטיײדַאב ַא ןופ גנואוושפיוא םעד ןיא ,סקידמיסינ סעּפע
 יד טעוועדליוועג טָאה ןליוּפ ןשידיי ןיא ,ןטסירטעלעב ןוא רעטכיד עשידיי

 טסיירט ַא יו ןעמוקעג זיא סקואוכָאנ רעטשנעבעג רעד ןוא עיצַאלימיסַא

 .הרות אצת ענליוו'מ זַא

 ךיז ןבָאה רימ ןוא טלכעקעג "ענליוו גנוי, עּפורג עיינ יד ןבָאה רימ
 ןעמוקעג טינ ןענייז יז .טקישעגוצ זדנוא טָאה יז סָאװ ,ץלַא טימ טיירפעג
 -גַאװצ יד ןופ עּפורג-ערטסַאילַאכ יד יװ ,עטַאװעצַאקש ןוא טיישרַאפ ױזַא
 ןוא ןעלמַאזנייא רַאפ שוח ןשירענליװ ַא טימ .עשרַאװ ןיא ןרָאי רעקיצ
 רָאנ ,רעקינעּפשרעדיװ ןוא רעדערנגעקַא יו טינ ,ןעמוקעג ייז ןענייז ,ןטיהּטָא
 טימ ,סעטַאט ןוא סעדייז יד ןופ דייר יד ןייא ןרזח סָאװ רעדניק עטוג יו
 סָאװ ןרענָאיצולָאװער ןייק ןעוועג טינ ןענייז רענליוו גנוי יד .טעטעיּפ

 עיצולָאװער יד סָאװ ,טשרע טעזרעד ןעמ זיב ,ןלַאנקכרוד טוג ךיז ףרַאד'מ
 ןוא קיאֹור ,ליטש .חוויר ולֹוכ ןעוועג זיא עּפורג יד --- ןָאטעגפיוא טָאה

 עצנַאג יד רעבָא .ןצעזרָאפ ןוא ןענעשרי ןעמוקעג ייז ןענייז קידתומיענב
 ,םי טייז רענעי ףיוא ,ןרָאװעג טקיליטרַאפ זיא טייקכעלצעזרָאפ עשידיי
 רעדעי ,אנוש ןופ ןפָאלעג זיא ענליוו-גנוי ימכח ןופ הבישי עניילק יד ןוא
 ןפָאלעג זיולב זיא רע ןעוו וליפא ,טייקינייר ַא ךיז טימ טריפעג טָאה טילּפ
 ענליוו סָאװ ,יירשעג ןטצעל םעד טימ ,ליומ ןיא טרָאװ םענעגייא םעד טימ

 .טלעוו רעשידיי רעד וצ טקישעג טָאה

 ןופ ןגנמ רעטסנעש רעד ןוא רעטסקידװעליּפש רעד ,רעוועקצוס םהרבא
 ןעמונעג טָאה סָאװ ןַאזיטרַאּפ ַא יוװ ,עװקסָאמ ןייק ןעמוקעגנא זיא ,עּפורג רעד
 טרַאּפשעגנָא ןבָאה ףלָאװ רעזייל ןוא עדַארג םייח .אנוש ןופ המקנ עקיטולב

 סָאװ ,ףלָאװ רעקיריטַאס רעשירעפיטש רעד ואוו ,ןַאטסיקעבזוא ןיא שזַא
 ,קילגמוא-ָאטיוא ןַא ןיא ןעמוקעגמוא זיא ,סיצַאנ יד ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה
 זיא סָאװ ןוא ןגָארקעג ןבָאה רימ סָאװ טיוט ןייז ןופ עיסרעוו יד זיא סָאד)

 .(ןרָאװעג טגערפעגּפָא רעטעּפש

 סעדַארג םייח ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,גַאלרַאפ רעד סָאװ דָאש ַא
 .רעטכיד ןופ עיפַארגָאיב עצרוק א ןבעגעגוצ טינ טָאה ,רעדיל עטלמַאזעג

 רעצנַאג ךס ַא ןעוועג טלָאװ "תורוד, ךוב-רעדיל ענעבעגעגסױרַא ןייש סָאד
 טנגוי ןוא טייהדניק סעדַארג םייח לייוו ,לַאירעטַאמ ןשיפַארגָאיב לסיבַא טימ
 ,ויכרַא רענליוו ןטשיװעגּפָא םעד ןופ לייט רעקיטכיוו ַא ןענייז

 ערעדנַא יד ןגעוו ךיוא יו ןעדַארג ןגעוו עיצַאמרָאפניא לסיב שּפיה ַא)
 ,("ענליוו-גנויא סנַאמלוש והילא ןיא ןעמ טניפעג "רענליוו-גנויע
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 זיא רע זַא ,ריואוועג רימ ןרעוו ןײלַא רעדיל סעדַארג םייח ןופ רעבָא
 טײקמערָא עשידיי רענליוו ןוא --- טײקמערָא סיורג ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד
 ןעועג זיא רע זַא ,םותי ַא ןעװעג זיא רע זַא -- רבד םש ַא ןעוועג זיא
 םייח , .רָאי 28 םורַא טלַא טציא זיא רע זַא ןוא קינרסומ ַא ןוא רענרעל ַא
 קיצנַאװצ ַא יװ זיא --- ,ןָא ןײלַא ךיז טפור רעטכיד רעד יוװ --- ,"רענליוו
 שיטקַאפ רע זיא רעדיל וצ .שרדמ-תיב ןיא ןסעזעג ץלַא ךָאנ רוחב רעקירָאי
 .זיולק ןופ טקעריד ןעמוקעג

 טָאה עדַארג םייח סָאװ ,עמעָאּפ עטסגנעל יד ,"סעקינרסומ, עמעָאּפ יד
 יד .לאירעטַאמ רעכעלטכישעג-רוטלוק רעטנַאסערעטניא זיא ,ןבירשעגנָא

 קינייװ זיא יז רַאפ .עטקעס ערעדנוזַאב ַא טעמכ ןעוועג ןענייז סעקינרסומ
 סָאװ ןוא לוע רעמ סָאװ טלָאװעג ןבָאה ייז ,טייקשידיי ןֹופ לוע רעד ןעוועג

 ןשיווצ ןבעל ןייז ןוא ןבעל רעייז טרעדליש עדַארג םייח ןוא ,קעּפ ערערעווש

 עכלעזַא קינירו טגָאמרַאפ עמעָאּפ יד רעבָא ,ןעּפ רעקידלודעג ַא טימ ,ייז
 --- תורוש

 ,ןעניורק עטזיורקעג יד ןפרָאװרַאפ ליטש ןבָאה רעמייב יד

 ,טש םעד ןייז שדקמ םוצ הדע ןא יװ ,ךיז טיירגעג טסברַאה םוצ

 ןענייװ ןעמונעג ,ןָאטעג ץכערק א טָאה למייב רעניד ַא

 : םיא וצ ןָאטעג רעק א ךיז םולח ןופ יװ ןבָאה רעמייב יד

 ,ןעניואועגוצ ךיז טסעװ וד ,ליטש ייז
 ...םעד וצ טניואוועג ןיוש ןענייז עלַא רימ

 -טיל ַא ,טײקידעכַאװ ַא ןסָאגעגסיוא זיא עמעָאּפ רעצנַאג רעד רעביא

 זיב רעטנֹורַא טפָא טלַאפ ןָאט רעשירעליצרעד רעד .טייקרעטכינ עשיוו

 ,שיטַאטס וצ ןענייז טרעדלישעג ןרעוו סָאװ ןשטנעמ יד ,עזָארּפ רעזָאלפליה
 םעד רַאפ טסעמרַאפ רעזעיציבמַא וצ ַא ןעוועג זיא עמעָאּפ עקימענרַאפ יד

 ,זיא סָאװ ,"ָאי; גנילטשרע ןייז טימ ןָאטעג טכיול ַא טָאה סָאװ ,רעטכיד ןגנוי

 ,רעדיל ךוב טסעב סעדַארג ץלַא ךָאנ ,גנוניימ ןיימ טול

 ןּפַאטע עלַא סרעטכיד םעד ןרעו "תורוד, גנולמַאז-רעדיל רעד ןיא

 ענייז זיב ?ָאי, ךוב ןייז ןופ --- שיגָאלָאנָארכ ןֹוא קידהגרדהב ןבעגעגרעביא

 ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא ,רעדיל עטצעל

 -ָעג סרעטכיד םעד רָאלק ןיוש רימ ןעעז רעדיל ךוב טשרע ןייז ןיא
 .ןלַאפברוד עװַאקישט ענייז ןוא ןטסעמרַאפ ענייז ,ןטייקכעלגעמ ענייז ,לגנַאר
 טינ טגָאמרַאפ רע רעבָא ,ןקיוויל ןופ טסולפנייאַאב קרַאטש זיא עדַארג
 םיא ןוא קנַאדעג א ןעמענ וצ חוכ סקיווייל טינ טָאה רע ,סָאטַאּפ סקיווייל
 -רַאפ טימ ןוא טייקטביולגרַאפ-טסבלעז טימ ןרעטַאלּפמורַא ןוא ןעגניזמורַא
 ,עטנוזעג .םיא טשלחרַאפ רע ןוא גָאז ןלַאער ַא טמענ קיווייל .רעדנואוו
 ןעילפ ןעמַארג ענעדיײשַאב טימ ,ןטייקידהרוש ריפ ערעווש טּפָא ןוא ,עצרוק
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 ךָאנ טקוק ןוא ּפָאק םעד טסײררַאפ ןילַא רעטכיד רעד ןוא ,ןענָאלַאב יו

 .ןעילפ ןענעק רעטרעװ יד יו רעכעה

 קדַאטש רעייז ךיז טקנעב םיא שטָאכ ,טייקיאייפ יד-טָא טינ טָאה עדַארג

 ,סנױזַא סעּפע ןָאט גָאז ַא טלָאװעג ךיֹוא טלָאװ רע .וויטָאמ-קיוװיל םעד ךָאנ

 ךיז רַאפ רָאלק וצ זיא רע רעבָא ,טייקיטכיוו עלַאערמוא ןַא ןגירק לָאז סָאװ

 ,טײקרָאלקמוא טימ ןגערנָא זדנוא לָאז רע זַא ,ןיילַא

 ,דיל ןופ טינ רעטכיד ַא זיא רע .ןלַאפנייא עכעלרעדנואוו טָאה רע

 יד ןיא קידנעטש טעמכ טגיל עיצַאריּפסניא ןייז .זרעפ ןרעדנוזַאב ןופ רָאנ

 תורוש עכעלטע עטשרע יד רעדָא ,זרעפ ןטשרע םעד .תֹורוש ריפ עטשרע

 ענעגייא ענייז ּפָא טפָא רע טליק קידנעגניזעצ ןוא ,דיל גנַאל ַא ןיא רע טגניזעצ

 : תורוש

 ,רעטנורַא לָאט ןיא גרַאב ןטקעדַאב יינש ןופ גניז ךיא

 .גנַאזעג ןיימ זיא טפול יד יװ קיטסַארפ ןוא לעה

 ,טרעטנומעג ,ץרַאה ןיימ ,ךיד ךיא בָאה לָאמנייא טינ

 !גנַאגרעטנוא ןייד ךיוא ןבעלרעביא וצ טיירג ייז

 ָארּפ ַא טעמכ זיא "גנַאגרעטנוא ןייד ךיוא ןבעלרעביא וצ טיירג יז,

 סע סָאװרַאפ טסואוועג טינ ןײלַא טָאה עדַארג רעגנוי רעד .הרוש עשיטעפ

 עכלעזַא ןרָאװעג ןבעגעגניירַא ,םענייז ךוב ןטשרע עמַאס ןיא ,םיא ןענייז

 רעד סע טלָאװ --- "גנַאגרעטנוא םענעגייא ןבעלרעביא , .ליומ ןיא רעטרעוו

 טנעקעג ,קילגמוא ןלַאנָאיצַאנ ןטסערג ןופ רעפולטנַא רעד ,טילּפ רעקיטציא

 הצע רעד וצ זיא סָאד טנעָאנ יװ ןוא ? רעקיגָאװ ןוא רעקיטפערק ןגָאז

 --- ?סעקינרסומ; ענייז ןיא ,רעמייב עקידמשה-שודיק ערעטלע יד ןופ

 .ןעניואועגוצ ךיז טסעװ וד ,ליטש יז

 ...םעד וצ טניואועג ןיוש ןענייז עלַא רימ

 טרעטַאמ גנורעטסייגַאב רעתמא ןופ תורוש רָאּפ עטשרע יד ךָאנ רעבָא

 עדַארג ןעוו .דלָאג טַאלב ַא ןגָאלשוצסיױא ןוא ןעיצוצסיוא רעטכיד רעד ךיז

 רעד ,דליב סָאד ,ךַארּפש יד םיא טניד'ס --- קיטרַאסיױרג רע זיא ,טכע זיא

 ךיז טנכייצ רע סָאװ טימ ,םרָאפ יד וליפא ןוא ,טרָאװ עכעלפערט סָאד ,םַארג

 .סיוא קרַאטש טינ ךעלנייוועג

 ףיוא עיצַאריּפסניא ענעגייא ןייז ןצעזוצרעביא םישעמ טעברַא רע ןעוו

 . ,שטשוטמ ןושל ןייז טרעוו ,ןזרעפ לָאצ רעטרעטַאמרַאפ ןוא רעטרעמרַאפ ַא

 עטכיוהרַאפ רעדָא ,ןביוש עטכיוהרַאפ ךרוד ןעזעג יו ןרעוו רעדליב ענייז

 עטּפַאכעג טנַאה ןרעטנוא .,עטייווצ סָאד טרעוו סנייז טרָאװ סָאד ןוא ,ןלירב

 .עטשרע סָאד טינ ץלַא רעבָא ,טרָאװ

 גרַאב ןטקעדַאבייינש ןופ גניז ךיא; דיל ןקיבלעז םעד ןופ ןזרעפ ךס ַא

 : ערעגָאמ רעייז ןוא עמערָא רעייז ןענייז "רעטנורַא
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 :טנגוט ןיימ טגנַאלרַאפ לָאמַא טָאה'ס סָאװ ,טוג זיא'ס
 ,םערב ןיימ ןרעילשראפ לָאז רעטלע רעד
 ,טנגוי ןיימ ןעמוקנָא לָאז טשרע טלָאמעד ןוא
 ,םעד ףיוא ןיוש ןטכיר טינ ךיז לעװ ךיא ןעוו

 טסייוו רעטכיד ןייק ,טרָאװ קידייל ַא ןוא עיצקַארטסבַא ןַא זיא טנגוט יד
 רעד טשרע זומ ,ָאי ןסייוו ןטסילַארָאמ סָאװ סָאד ןוא .טניימ סָאד סָאװ טינ
 .ערעדנַא ןזייוו ןוא ןיילַא ןעזרעד ןוא ןריזילַאנַא ןוא ןעלקערבעצ רעטכיד
 רעטכיד רעד רעבָא ,רעטנָאלּפ ןסיורג ַא רַאפ שיצַאזילַארענעג ַא זיא טנגוט
 -רַאפ לָאמַא טָאה סע סָאװ, .טרעטנָאלּפרַאֿפ רע ןעוו ,ףיוא סעּפע טרעטנָאלּפ
 ןרעיילשרַאפ לָאז רעטלע רעד , ,דייר טַאלג ןיוש זיא "טנגוט ןיימ טגנַאל
 עטשרע יד ןרעוװ רעטייוו סָאװ רעבָא .הרוש עטכיוהרַאפ ַא זיא "םערב ןיימ
 : רעטכַאװשעגּפָא ךָאנ תורוש עטרעטסיײגַאב

 ,ןטימעגסיוא ךימ טסול יד טָאה'ס סָאװ ,טוג זיא'ס
 -- בײװ ןייק טינ ,רעטומ ַא ןעװעג רימ ןוא
 ,ןטילעג רעטקידײלַאב א בָאה ךיא שטָאכ
 ,בייל ןלופ ריא טסייב רעטייװצ א סָאװ

 לָאז ןעמ סָאװ ,"טסול, יװ עיצַאזילַארענעג ַא רעדיװ רימ ןבָאה ָאד
 -רעוו ןוא ןעלטימ ענעגייא ךס ַא ןבָאה זומ רעטכיד ַא .ןופרעד ןרעוו טיהַאב
 ַאזַא וצ טריפרעד טסול לייו ."טסולא טרָאװ סָאד ןקירדוצסיוא יו ,רעט
 רענייא ןוא "?בייל ןלופ ריא טסייב, רעטייווצ ַא יו ,קסעטָארג ןשיטעטַאּפ ןימ
 וצ ַא עיצַארָאקעד עשיטָארע סעדַארג זיא ללכב .טדייל ןוא ךעבענ טציז
 ןענעק ףרַאד ןעמ .עקירעגנוה וצ ַא ,ןקירדסיוא סע ךיא לָאז יו ,ןוא ענטעמַאה
 ןייז ןענעק וצ ידכ ,טייקיטעז רעשיטָאטשסיױרג ןופ לעטשנָא םעד ןכַאמ
 ,קירעגנוה קידווענח

 ןעיידיא ךָאנ רעטכיד ןֹופ טפַאשקנעב יד .,תורוש-קיווייל ןענייז טָא ןוא
 .לגוסמ טינ זיא רֶע סָאװ רַאפ ,קילָאבמיס ןוא

 ,רעסעלש ענעטכיולַאב ףיוא טכַאנ ןיא ןצילב
 ,רעטיור ,רעקירָאה ,רערוכיש א ןיק ןוא
 ...רעסעמ א טימ סױרַא ןגעקטנַא רימ טפיול
 ,רעטיוט ַא םוא לַאפ ךיא ןוא --- טיגש א

 ,הנבל עטור ַא יװ ףױא ךיז ךיא בייה
 ,ןציירק ןופ רעדלעװ ךיז ןעיצ סע : יא עז
 . הגמלא יד -- טכַאנ יד קינליהָאמ םייב טציז
 .ןציילפ רעדיװ רימ ןופ טמענ טולב סָאד ןוא --- טינש ַא

 -ידיי רעד ןיא סרערעדליש עטסנעש יד ןופ רענייא ןיא עדַארג םייח
 ןייז ןופ רָאלק ךיוא זיא סָאד ןוא חוכ ןייז טגיל םעד ןיא .גנוטכיד רעש
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 -געמ עלַא סרעטכיד םעד ןגעלעג ןיוש ןענייז סע ואוו ,"ַאי, ךוב טשרע

 .ןעקנַאדעג גונעג טָאה גיוא שירעטכיד ןייז .ןלַאפכרוד עלַא ןוא ןטייקכעל

 ןבירשעגנָא רע טָאה גיוא םעד ןופ חוכ םעד טימ ןוא .ןעיידיא גונעג ןוא

 ןייז ןביױהעגנָא רֶע טָאה רעדיל-עמַאמ יד טימ .רעדיל-עמַאמ עטליפעגכרו"ז

 ץלַא ךָאנ ןענייז רעדיל עטצעל עמַאס ענייז ןיא ןוא ערעירַאק עשירעטכיד
 טָאה רע סָאװ ,עטסקיטכיוװ סָאד ןוא עטסטכע סָאד ןטפַאשקנעב-עמַאמ ענייז

 עכלעזַא טימ ןָא ךיז טביוה "ָאי, ךוב סָאד .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןבעגעג

 : ןעמַאמ ןייז ןגעוו תורוש

 ,ןפָא ךָאנ בלאה ןגיוא יד ןוא ןלַאפעגנייא ןקַאב יד

 : ינק עריא ןצפיז סע יװ ,עמַאמ ןיימ טרעה

 ירפרעדניא ןקידרעטניװ ןצנַאג ַא

 --- ןפָאלעגמורַא קרעמ עלַא ףיוא

 ןפָאלשרעד טכַאנ יד טנַאװ רעיוט םייב זדנוא רעטציא עשז זָאל

 : טנַאה ריא טנייוװ'ס ןוא

 ןעכָאפ ,ןעכָאפ טרעטַאמרַאפ ךיוא ךָאד טרעװ לגיופ ֹא

 ,דנַאנַאכָאנ לגילפ יד טימ

 רַאֿפ זיא סָאװ ,לגיופ רעטעדנואוורַאפ ,רעטעוװערָאהעגסױא רעד טָא
 עקידנענייוו טימ ןעמוקעגמיײהַא זיא ,עמַאמ-עטַאט ןעוועג ,םותי םעד ןעדַארג
 עמערַאו טימ טרעפעלשעגנייא יז טָאה רעטכיד רעד ןֹוא לרעלעק םוצ ינק

 .רעטרעוו עשידיי

 ןבעל ריא, יװ גיוא סעדַארג טעז ,"ןוז ןוא עמַאמ, ,דיל טייווצ ַא ןיא

 --- ןוא "יוט ןּפָארט ַא --- גייווצ ַא ףיוא יו םיא ףיוא טגנעה

 טכיזעג ריא סעינָאלד עטיירב עגייז ןיא טמענ רצ
 ,טכיל טײצרָאי ייװצ יװ ןרערט רַאּפ א סיוא טשעל ןוא

 טינ ףרַאד רעטכיד רעד זַא רָאלק זיא'ס ."ןרערט רַאּפ ַא סיוא טשעל;
 .וצ ןעמוקנָא טינ ךיוא ףרַאד רע .דיל ַא סנייז ןעלטשּפמורַא ןוא ןדײרמורַא
 ןעו ,רערט סעמַאמ רעשידיי ַא ןשיװּפָא ױזַא ןעק רע ןעוו סעיצקַארטסבַא
 ףיוא ןצילב סע ואוו ,ןגיוא סעמַאמ רעשידיי ַא ןיא ןקוקניײרַא ױזַא ןעק רע
 סָאד טכיילגרַאפ .תוחפשמ עטיוט עטקנעדעג:קידעבעל ןופ טכיל טיײצרָאי

 : ?עטַאט רעטיוט ןיימ , דיל ןופ דליב ןעזעג טינ ןוא טכַארטעגסיוא ןַא טימ

 ,רעגעלעג ןיימ ףיוא םורָא ךיז רעדיילש ךיא

 ; רעמייב ץעטקילפעגמורַא טניוםערוסש ןיא יוװ

 .רעגענ א -- רעקיניּפ עסייוו ןופ טנעה ןיא יװ

 ,רעקינייּפ עסייוו ןופ טנעה ןיא רעגעלעג טימ ךיז טמַארג סָאװ רעגענ ַא
 טא .רעדליב עטחומעגסיוא עכלעזַא ןכַאלפרַאפ ןעדַארג ןוא ,דליב טלכיבעג ַא זיא

 םוצ טריפרעד ןעדַארג ךוב טשרע ןייז ןיא ןבָאה רעדליב עטחומעגסיוא יד



 ספ עדַארג םייח

 יױזַא רַאפ ןטלַאהעג טָאה רעטכיד רעד סָאװ ,"ָאי, דיל ןשיּפָאזָאליפ-ָאדװעסּפ

 ,ךוב ןייז ןבעגעג ןעמָאנ ַא טימרעד שזַא טָאה רע זַא ,קיטכיוו
 ןעוועג זיא ןעָאיַאב .ןבעל סָאד "ןעָאיַאב, ןעניימ טפרַאדַאב טָאה יָאי;

 טלָאמעד ןבָאה רעטכיד סָאװ ,ןלצל אנמחר ,ןָאגרַאשז רעשיּפָאזָאליפ ןימ ַאזַא

 "אי; דיל סָאד .ןברק ַא ןלַאפעג זיא עדַארג רעגנוי רעד ןוא ,טכַארטעגסיױא
 : תורוש עשירעטכַארט עכלעזַא ףיוא טשטילגעגסיוא םיא טָאה

 ,טנגוי ןיימ ןופ רעפטנע רעד זיא סָאד }ָאי

 ,סײױהַא טיוה ןגייא ןופ ףרַאדַאב יז ןעוו

 ; טנגוט ןיימ ןוא לרוג ןיימ : טניימ סָאד ,ָאי

 ,סיורג ןיימ וצ געװכלימ רעד זיא םוטַאפ ןיימ

 ,גנוגייצרעביא וצ זיב ךיא ףיטרַאפ טפַאשנדיײל ןיימ

 ,טגנידאבמוא ןבעל ןיא ץלַא זיא רימ ראפ

 טפַאשנדײל, ,"סיורג ןיימ וצ געווכלימ, ,"םוטַאפ ,, ,"טנגוט , ,"לרוג,
 "טגנידַאבמוא זיא ןבעל ןיא ץלַאק ,"גנוגייצרעביא ֹוצ זיב טפיטרַאפ

 סיורַא םיא טלעטש סָאװ ,ל'צל סעדַארג ןופ דייר עשירעכַאלסיוא יד ןענייז
 רעדָא ,עלעטערש ךעלגנירדוצ ַאזַא ןופ טײלגַאב לָאמַא ןרעוו ןטעָאּפ .גנוצ ַא

 טזָאל לָאמ עלַא טינ רעבָא .ןעיירדוצסיוא ןכַאמ אקווד ייז ליוו סָאװ ,טוטיּפַאל ַא

 ןגָאלשרעטנורַא םיא לי סָאװ ,ןטוגטשינ םעניילק םעד ןופ ןריפ עדַארג ךיז

 .געוו ןופ

 רערעדליש ןקיטרַאנגײא םעד ,עדַארג םייח ןופ געוו רעד זיא סָאד ןוא
 עקידרעטעּפש עלַא ךרוד רעטנוא טקידניז סָאװ ,גיוא ןשירעעז םעד טימ
 םיא ייב טרעוו סָאװ ,וויטָאמ-קיווייל םעד ךָאנ טפַאשקנעב טימ ,רעכיב-רעדיל
 ,קסעטָארג ןוא דרוסבַא וצ טריפרעד

 טָאה ייז ןופ ךס ַא סָאװ ,"סַאה; גנוליײטּפָא רעד ןופ ענייז רעדיל יד
 טכייל וצ ךיוא ןענייז ,דנַאברַאפ-ןטעװָאס ,דַאבַאכשַא ןיא ןבירשעג ןיוש רע
 רעייז ןיא טנָאמרַאפ עדַארג סָאװ סָאטַאּפ טלעפ ייז לייוו ,גָאװ רעד ףיוא
 -- סָאמ רעניילק ַא

 ,טסירעלטיה רעטצעל רעד ,רעקיטולב רעד

 ,דלעפטכַאלש ןפיוא ןליופ קיאור טינ ןעק

 ,טסיזמוא טיוטעג טָאה רע סָאװ ,עלַא יד

 : ןגרַאװ ןוא ףָאלש ןיא םיא ןקיטש

 "ל טעגרהעג ןטטָאה סָאװרַאפ ,

 ,טלעק-טכַאנ ןופ טנוה רעדנילב ַא יװ טרעטיצ רע

 עטכער יד סָאװ ,ץלַא ןקעמּפָא ליוו סָאװ טנַאה עקניל סעדַארג זיא סָאד
 ,"חרזמ, גנולײטּפָא רעד ןופ ,ןשזַאזייּפ ענייז ןענייז רַאפרעד .טכיירגרעד טנַאה
 ,ןטפַאשדנַאל עקיטכערּפ --- ןַאטסיקישזדַאט ןֹופ למיה רעיינ ,רענעעזרעד ןייז
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 ,טעז גיוא'ס סָאװ טנַאה רעד טימ טלָאמ רע ןוא טפַאגרַאפ טייטש רעטכיד רעד

 ןוא ןטכַארטוצמורַא סע טסעגרַאפ רע זַא סטרעדנואוורַאפ ױזַא זיא רע ןוא

 רעקידלטעטשניילק טימ רעדָא ,רעדליב עטכַארטעגסיױוא טימ ,ןטכַאדמורַא

 . .קיטָארע

 ,ןגױזעגנײרַא ליומ ןיא ליומ

 ,ןרעטש וצ טקירדעגוצ ןרעטש
 ,ןגיוא ןיא ךיז ןכיוט ןגיוא
 .ןרערט יד ךיז ןשימ סע ןוא
 ,ןעקנורטעגנָא טָאה טשרוד ריא --- רע

 ,טקיטעזעגנָא טָאה טסול ןייז --- יז

 יו טגנעה סָאװ ,"טסול, יד ךעלדנע טעװ דיל םעד טימ זַא ןפָאה רימָאל

 זָאלרוּפש טעװ יז ןוא "טקיטעזעגנָא, ןרעוו עקַאט ,ךוב ןרעביא סבעווניּפש

 ףעמוקעגניהַא זיא ןייבעג ריא ואוו ,ןסיוו טינ לָאז ןעמ זַא ױזַא ,ןדניוושרַאפ

 ןיימ, דיל ןופ ,"ָאי, ךוב ןייז ןיא ,דיל ןטשרע עמַאס ןופ רעטכיד רעד

 "ײטּפָא רעטצעל רעד ןיא "ןוז ןוא עמַאמ, וויטָאמ ןייז וצ קירוצ טמוק ,"עמַאמ

 ןיא רעבָא ,בורח ןעוועג ןיילַא עמַאמ יד זיא ךוב ןטשרע ןיא .ךוב ןופ גנול

 .ןברוח ןסיורג ןופ לייט ַא ןיוש עמַאמ יד זיא גנולײטּפָא רעטצעל רעד

 ,רַאד זיא יז ,ןיילק זיא יז

 . ,לסקַא ןיימ וצ םיוק טכיירג ןוא

 רעצ ריא ןיא זיא יז רָאנ

 .ןסקאװעגרעבירַא עלַא
 טאש ראמאללא עא אטא

 : ןגָאלק ךיא רעה ליימ טנזיוט רעביא

 ."ןגָארטרעביא ץלַא טסלָאז וד ,ןוז ןיימ,

 :ןברַאק יד םינּפ ריא ףיוא לייצ ךיא
 .?ןברַאטש טינ טפַאשקנעב ןופ ,עמַאמ ,טסלָאז ,

 עדַארג םייח .ךס ַא רָאג וצ בייחמ זיא ענליוו-גנוי ןופ טילּפ ַא ןייז וצ

 זומ גָאזוצ םעד טָא .גָאזוצ ןסיורג ַא ןבעגעג ןעניישפיוא ןייז ייב דלַאב טָאה

 עיינ יד .טשיװעגּפָא זיא ענליוו עשידיי סָאד ןעוו טציא ,ןטלַאה ךַאפנעצ רע

 ןעמַאמ רענליוו ןייז וצ רעדיל עטשרע יד ןופ רעטכיד םעד טריפ גנולמַאז

 זיולב ןיוש זיא ענליוו עשידיי עקילָאמַא יד ןעוו ,רעדיל עטצעל יד וצ זיב

 ןעז וצ "תורודא ךוב ןייז ךרוד טייהנגעלעג ַא טגירק עדַארג .שינעכעדעג ַא

 עכעלטניירפ ַא םיא ןביג רעדיל ענעגייא ענייז .ל'צל שירעטכיד ןגייא ןייז

 .תוירחא רעשירעטכיד רערעכעה ַא וצ םיא ןפור ייז ןוא גנונרָאװ
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 רעוועקצוס םהרבא

 ןופ רעטסשילַאקיזומ רעד ,רעוועקצוס .א זַא ,טלָאװעג טָאה החגשה יז

 / רבקה טוביח ןצנַאג םעד ןייגכרוד לָאז ,"ענליוו"גנוי; עּפורג רעצנַאג רעד

 ךוב םעד ןיא .רעדיל ךוב ַא טימ םונהיג ןופ ןעמוקסיורַא לָאז ןוא םזיצַאנ ןופ

 ןענייז סָאװ ,רעדיל יד ןענעייל וצ טייהנגעלעג יד רימ ןגירק ,"גנוטסעפ יד;

 ןענייז רעדיל יד ,1944-1941 ןֹופ ןרָאי עקידהמיא יד ןיא ןרָאװעג ןבירשעג

 ןוא ענעסירעגּפָא יד ואוו ,דלַאװ ןופ ןוא ָאטעג רענליו רעד ןופ ?ןסורג;

 רעטסערג רעד ןגעק ןטלַאהעג המחלמ ןבָאה ןענַאזיטרַאּפ ענעסילשעגּפָא

 ,ןטייצ עלַא ןופ ןישַאמ רעשירעטילימ

 ןיא טקיטיוגעג קרַאטש ךיז טָאה ענליוו עטעוועדנופעגנייא ,עטלַא יד

 רעקירָאי קיצנַאװצ ַא ,ןעמוקעג זיא רע ןעוו .רעוועקצוס .א רעקיזומ ןגנוי םעד

 ןיא רעבָא .ןרעטש רענליוו ןשידמול ןטשטיינקעג םעד טנחַאב רע טָאה ,רוחב

 ףיוא רעהעג עטציּפשעגנָא סָאד ןעוועג רע זיא ,ןענַאזיטרַאּפ יד טימ ,דלַאװ

 שילַאקיזומ ןייז טימ טרעהעג רָאנ ,ןעזעג רָאנ טינ יז טָאה רע .הנכס רעדעי

 -כיד רעשידיי רעקיצנייא רעד זיא רע .רעדיל ןבירשעג טָאה רע ןוא רעיוא

 ןבָאה ערעדנַא .רעדיל טימ לָאט-רעמָאי ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא סָאװ ,רעט

 טָאה רעוועקצוס רעבָא ,תוניק טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא ,ןעיירשעגסיוא ןבירשעג

 רעטפושיכרַאפ ןייז ףיוא ןליּפש וצ ,עיסימ ענעטלָאשרַאפ ַא ,עיסימ ַא טָאהעג

 רעדיל ענייז ךיוא .טייצ רעזדנוא ןופ ןברוח ןטסערג ןופ רעדיל יד טיילפ

 ףיוא קידנטסַאפ טברַאטש סָאװ ןקז רעד .גנַאגרעטנוא ןופ סעקינָארכ ןענייז

 ַא סמכילע-םולש טנעייל סָאװ ןירערעל יד ,הרות-רפס רעטקילפעצ רעד

 ןגרָאמירפ רעדעי ןרעוו סָאװ ,ךעלּפעק עשרעדניק קיסיירד טרעדנוה וצ השעמ

 סָאד ,ןדיי ענעריורפרַאפ יד טימ טרָאּפסנַארט רעד ,רעקינייוו ןוא רעקיניײװ

 ץלַא ןענייז סָאד-- -- טסורב סעמַאמ רעד ןופ קעװַא טסייר ןעמ סָאװ דניק

 טרעװ ,ליומ סָאד טנפע רעוועקצוס .ַא יו ךיג ױזַא רעבָא .ןליורג ענעעזעג

 ,"דניק רבק סָאד , עמעָאּפ רענעגייא ןייז ןופ לגיופ רעכעלקילגמוא רעד רע

 -- תובצמ יד ןשיווצ טגניז סָאװ

 ץלא ךָאנ טגניז לגיופ רעד .ליטש זיא'ס
 .לדיר עיירט ןיימ קירעגנוה זיא'ס

 עטסערג יד ןיא ןלַאפנײרַא טינ לָאז ןעמ זַא ,חוכ ַא ןָאטנָא ךיז ףרַאד ןעמ

 זיא קיזומ ןייז .רעדיל סרעוועקצוס .א טנעייל ןעמ ןעוו ,ןעגנוביירטרעביא

 ,טרעהעג קיזומ יד טָאה וע .ענליוו רעקידתושמשה ןיב רעד ןופ קנַאצעג רעד

 ןייק טינ טָאה ןעמ .טקנעדעגראפ קיבייא ףיוא ןוא ךיז ןיא טלמעלפעגנייא

 טיג ןעמ ןוא תורוש ענייז ןופ טײקשיטָאנּפיה רעד ןגעק ןרעוו וצ ךיז חֹוכ

 -טרעשַאב עמַאויורג ַא טרעטַאלפ רעדיל סרעוועקצוס רעביא .רעטנוא ךיז

 .ןגנמ רעייז ןגירק ןלָאז רעטרעוו יד זַא ,ןרָאװעג טנכיײצעגנָא זיא'ס ,טייק
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 ןפיוא ,ןעק רע סָאװ ןזיועג רע טָאה ,רוחב רעגנוי ַא ןעוועג זיא רע ןעוו

 לָאמ עלַא ןענייז ענייז רעטרעוו יד .תומולח עטּפַאזעגניײא ןופ טנורגרעטניה

 ךיז טָאה'מ רעדייא ךָאנ .טייקטזיילעגפיוא-בלַאה ןופ דנַאטשוצ ןיא ןעוועג

 עשידיי יד רעבָא .קיזומ רעד טימ סנייא ןרָאװעג ייז ןענייז ייז וצ טרירעגוצ

 יז רָאנ ,ןוגינ ַא ןייז וצ ןקתמ ידכ טינ ןבילקעגסיוא םיא אקווד טָאה טייצ

 ענעעשעג טלעטשעגוצ םיא טָאה יז .ןגנמ ַא ןייז וצ ןקתמ ןעוועג ןסיוא זיא

 ןעוועג זיא סָאד .קיזומ רעד טימ רעטרעוו יד "טלעטשַאב , םיא ייב ןוא ןכַאז

 ןגָארקעג סע ןעוו טָאה רעטכיד ַא סָאװ גנולעטשַאב עטסקידתוירזכא יד

 ַאזַא ןופ ,ןפוא ןטטכעליורג םעד ףיוא טלַאהניא ןגָארקעג טָאה רעוועקצוס

 יד רעבָא ,טײקרַאבקנַאד רעטסערג רעד טימ ,עגושמ ןעמ טרעוו טלַאהניא

 "עג ןרעוועקצוס ייב ןבָאה עטכיששג רעשידיי רעד ןיא רָאי ריפ עטסעגושמ

 ,טפַאשרעטסיײמ עמַאזיורג ,טייקרעטכינ ,טייקרָאלק טרעדָאפ

 .גנוקינײּפ עטנכערעגסיוא ןַא ,עיצוקעזקע ןַא ןעוועג ךיוא זיא סָאד
 -רעּפ ןופ טכענק םעד ןביילקוצסיוא לַאפניײא רעשיטסידַאס ַא ןעוועג זיא'ס
 עלַא ןופ סָאַאכ ןטסקיטולב םוצ םרָאפ ןבעג וצ ןלעפַאב םיא ןוא עיצקעפ
 -כיד ןגנוי םעד טימ ןריקיזיר טלָאװעג טינ הלליח טָאה טייצ יד ןוא .ןטייצ

 טָאה יז ,ןטכַארטסױא טזָאלעג טינרָאג םיא יז טָאה ָאד .עיזַאטנַאפ סרעט
 םיא טָאה יז ןוא םונהיג ןופ ןעגנולײטּפָא עלַא ךרוד טריפעגכרוד םיא
 ןּפַאזנָא ךיז לָאז רעטכיד רעד ידכ ,ןטיוט ליפיוזַא ןבעלוצרעביא ןעגנואווצעג
 סָאװ ץלַא טימ .רַאפרעד ןעמָאנ רעד עקַאט זיא סָאד ביוא ,טעטילַאעו טימ
 ,ןדנואוו עתמא ענייז ןצלַאזעג בויא םעד ןעמ טָאה טכַארטעגסיוא טָאה עטנַאד
 ,ץרַאה ןייז טקידנואוורַאפ טָאה ןעמ ,טיפ זיב ּפָאק ןופ ןגָאלשעג םיא טָאה ןעמ
 םיא טָאה ןעמ רעבָא ,שפנ סָאד טרירעגנָא וליפא ,ןגיוא ענייז ,המשנ ןייז
 .ןעגניז וצ ןעגנואווצעג

 רעיורט רעדנילב רעד לָאז רָאנ טינ זַא ,טלָאװעג טָאה החגשה יד

 זיא סע סָאװ ץלַא ,ךעלגעמ זיא'ס ביוא ,ןלייצרעדסיוא ןלעװ וצ ןביילב
 תמא -- דיירפ עקידנעגניז יד ןביילב קידעבעל ךיוא לָאז'ס זַא רָאנ ,ןעשעג

 טרָאפ רעבָא ,גיוא ןכָאטשעגסיױא ןַא טימ ,עטקיטולברַאפ ַא ,עטקידנואוורַאפ ַא
 -נעמַאזוצ ןענעק ןזומ ןופ רָאנ ןענעק ןופ רָאנ טינ ןוא ,ןענעק ןופ דיירפ יד
 , טרעגלַאװעגסיױא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו עשידיי ענעקָארשרעד ןרעטַאלפ
 ןופ ןרעוו רוטּפ יו ןגעווטסעדנופ טסואוועג ןוא טיוק ןיא ןֹוא טולב ןיא
 .תלוסּפ

 ,םערופ ןייד ןיא רעביא ךימ דלָאג יװ ץלעמש ןוא |

 ,גנַאזעג לָאז ןביילב ןוא ןלײטּפָא ךיז לָאז תלוסּפ יד

 הליפת ַא זיא סָאד רעבָא ,דיל טשרע ןייז ןיא הליפת טוט רעוועקצוס

 ,תלוסּפ ןָא דיל ךָאנ גנַארד ןכעלרעניא ןופ רָאנ ,לגנַארעג ןופ טינ
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 טפרַאדַאב ,תוניק יד טימ ןעמַאזצ ,ךיוא ןבָאה ןברוח רעזדנוא ךָאנ
 רעקילייה רעד רַאפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא רעוועקצוס ןוא רעדיל ןביילב

 בויא רעגנוי רעד זיא ןויסנ ןייז ןופ .ןויסנ ןסיורג םעד רַאפ ןוא תוחילש
 םעד ןריפכרוד טזומעג טָאה ןטש רעד רעבָא ,ףוג ןטרעטעמשעצ ַא טימ סיױרַא
 טיהעגּפָא ןיא סָאד .ּפָא טיה גנַאזעג ןייז רָאנ --- גָאזרַאפ ןגנערטש םענייא
 ןברוח ןעזעגוצ ןגיוא ענעגייא ענייז טימ טָאה סָאװ ,רעוועקצוס .א .ןרָאװעג
 ןרימ ןפלָאהעג רעטעּפש טָאה סָאװ ןוא ,תוגרדמ-ליורג עלַא עריא ןיא ,ענליוו

 ןייז טימ קילגמוא ןופ סיורַא זיא ,ףמַאק-ןענַאזיטרַאּפ ןכעלפיידגַאבמוא םעד
 -רַאפ סרעטכיד םעד רַאפ טסײרט עכעלנעזרעּפ ַא זיא סָאװ ,טײקיגנַאזעג
 עקידנעמוק יד רַאפ קנַאשעג קילייה ַא ךיוא זיא סָאװ ןוא ןרָאי עטקינייּפ
 ,עקילייה א ויא ךוב טרעװעקצוס ןיא גנורעטסעל יד וליפא .תורוד עשידיי

 יװ רעמ טָאה רעוועקצוס .ברַאטש ןוא טָאג רעטסעל .עקיטכירפיוא ןַא
 יד סע ןיא גנורעטסעל רעד ךייש סָאװ ןוא .ןברַאטש טלָאװעג לָאמ ןייא

 עג סנימאמ םעד זיאס .טָאג ןקידעבעל ַא ןגעק ןקיביױלג ןופ גנורעטסעל

 ,והת ןרָאװעג זיא ,דלַאוװ-רוא ןרָאװעג זיא רדס ןסיורג ַא ןופ סָאװ ,טייקטפעלּפ

 ,םיפרת עשימייה טימ ןובשח רעד יו טגנילק טָאג טימ ןובשח סבויא
 -ייא םעד רעביא ןוא טניזעגזיוה ןרעביא ןכַאװ ףרַאד סָאװ ,טָאג-זיױה ַא טימ
 קיטליגכיילג טָאה סָאװ ,טָאג םעד טימ ןובשח םעד יבגל ,ןייזליואוו םענעג
 הנעט עכעלנעזרעפ ַא ביוא .ןדיי ןענָאילימ ןופ גנוטָארסיױא יד ןעזעגוצ
 -סיוא סָאד ביוא ,ןקיביױלגמוא םייב לכיימש ַא ןפורסיורַא ןעק טָאג ןגעק
 ערעטיב ןפווסױרַא ךָאנ ןעק תערצ םענעגייא ןגעוו טָאג טימ ךיֹז ןהנעט
 טָאג ןקידעבעל ַא ןטלַאה ןלעוװ םעד ןייטשרַאפ רעבָא ןעמ ןעק ,קיטּפעקס
 עקַאט זיא בויא .סנבעל עטכַארבעגמוא ןענָאילימ רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ
 ןעװעללכרַאפ ןייז ןיא ןוא טייקשידיחי ןייז ןיא ײשיטעלמַאה; ןוא שיטַאמַארד
 טיפ יױזַא ןרעיוא ערעזדנוא וצ ךָאנ ןענייוו'ס ןעוו רעבָא ,םירוסי ענעגייא יד
 ,ןטנעמַאדנופ-טָאג יד ןָאט לסיירט ַא ןלעוװ ךָאד ןעמ געמ ,סנבעל עטזַאגרַאפ
 ןליק שטָאכ ןעק סָאװ ,ןקיביולג ַא ןופ גנורעטסעל ַאזַא ןייז וצ אנקמ זיא'ס
 --- יירשעגסיוא ןַא טימ סנייז טולב טָאד

 ,לכש ןקידנלַאװק ןייד ריד ןעייּפשרַאפ ךיא לעװ לַאג טימ

 :תולזמ יד וצ זיב ןָאט ביה א טסיופ עגנַאל ַא לעװ'כ ןוא

 { ןגיל ַא זיא טייקסטוג ןוא דָאנג ןייד לא { עשר ַא טסיב וד
 ,תוללק יד רעטנוא טלעװ יד ןלַאפנייא טעװ זיוה א יװ ןוא
 ,ןגיל טעפרשרַאפ רימ ןלעװ םענייאניא

 ןעײרשרעטנורַא טינ ןענעק סָאװ ,ןצפעל עטמוטשרַאפ יד ןָאט ןלָאז סָאװ

 ןוא ללח ןקיטכעמלא םעד ןרעטסעל טינ ןענעק סָאװ ,ץרַאה ןופ ןייטש םעד

 ? טייקליטש עכעלדנעטשרַאפמוא יד
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 לייו ,טכַאמלַא רעד ןגעק טסיופ ַא טימ סיױרַא זיא רעוועקצוס רעבָא
 עטסדליוו יד רַאפ ןוא סמונהיג עטסגרע יד רַאפ ארומ ןייק טינ ןיוש טָאה רע
 ןענייז ןעגנובעלרעביא ענייז עלַא ,רענעמוקעגקירוצ ַא ןיוש זיא רע .ןפָארטש
 עמַאס ןויב ןברָאטשעגסיױא ץלַא ןיֹוש טָאה רע .,ןעגנוברַאטשרעביא ןעוועג
 זיר:םירוסי ַא זיא רע לייוו ,םיליפנ עקידנרילעבער יד ןופ זיא רע .ָאנד

 ןטימ לגַניי סָאד םיא טרעפטנע'ס יו .הרובג רעסיורג ןופ שטנעמ ַא ןוא
 -- ןרעטש ןפיוא דוד ןגמ ןצרַאװש ןטנערבעגסיוא

 ; ןטייװ ןופ םיא ךיא יירש

 ,לגניי ,לגניי

 ןײלַא וד ןוא

 ? ןענאונופ ,וטסיב ןענַאװגופ

 רעטנוצ יװ ךיז ןדניצ

 ,ןשטיינק ענייז

 ,דלָאג ןעיולב ןצלעמש ןעמענ ןגיוא יד
 ןזײװַאב ךיז טײקצלָאטש ַא טוט לקניװ-ןּפיל םענופ ןוא

 ?ַאה ,ךיא ןיב ןענַאװנופ

 ןזייא ןופ ןיב ךיא

 ךלָאג סָאד ,רעדנואוו שימעכלַא ןַא טכוז סָאװ ,ןזייא ןופ שטנעמ רעד
 ."גנוטסעפ יד; ךוב ס'רעוועקצוס ןיא סע טניפעג ןוא טכוז סָאװ ,גנַאזעג ןופ

 ,תלוסּפ ןָא גנַאזעג וצ טעבעג ַא זיא סָאװ ,דיל-ריפניירַא םעד ךָאנ ךיילג
 ןשימ וצ ןָא ךיז ןביוה'ס ןוא רענייב עטיוט ףיוא זָאלב ַא טעָאּפ רעד טיג
 ןענרעל וצ ןָא טביוה יז ,ערימ ןירערעל יד .סקנּפ ןשיגַארט ַא ןופ רעטעלב יד

 :רעטינש רעד טדיינש גָאט עלַא ןֹוא ךעלרעדניק קיסיירד טרעדנוח טימ

 ,השעמ א סמכילע-םולש יז טנעייל יז

 ,השעמ תצב ןכַאל ןוא רעדניק יד ןעלקניפ סע

 ךעלּפעצ יד סעגנעטס עקניאיולב טימ ייז טכעלפ יז

 ,ךעלּפעק קיסיירד טרעדנוה :געמרַאפ ריא טלייצ ןוא

 ערימ ןירערעל יד זיא ןוז רעד טימ ךיילגוצ

 .עריא ךעלרעדניק יד ףיוא טרַאװ יז ןוא ךַאװ ןיוש

 ,רעסעב ייז ןלייצ טינ ,ָא ,טלייצ יז .ןעמוק יז

 .רעסעמ ַא ןטינשרַאפ קיצנַאװצ ָאד טָאה טכַאנ ךרוד

 טלדנַאװרַאפ רעגניז רעד רעבָא ,"ןביז ןוא ערימ זיולב , ןביילב ףוס םוצ

 -- רעדנואוו ןטעיַאטרַאפ ַא ןיא ייז

 ןעניז םעד ןטלָאּפשעצ טָאה קַאה יד זיב ױזַא

 .ןעניב ךעלרעדניק יד ןוא .-- םולב ַא ערימ ןוא

 רעדילג עריא טקלעװרַאפ ןוא --- םולב יד זיא יורג ןיוש

 ירעדיװ ןעילבפיוא יז טעװ ,טיוט ןיא ןגרָאמ רָאנ
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 ןייז טעוו סָאד רעבָא ,יוט ןיא ןגרָאמ ןעילבפיוא ערימ טעװ יאדווא
 סרעוועקצוס ןיא סקיאיוט סעּפע ןַארַאפ ,דיל טנכייצרַאפ םעד ןופ יוט רעד
 ,קיזָארג ןוא טכייפ רָאנ סַאנ טינ ןענייז ןרערט ענייז וליפא ,רעטרעוו

 -רעמוז ַא יוװ קיזומ טרעטַאלפ ייז רעביא לייוו ,ייז ןענייז קיזָארג ןוא

 .תורצ עשידיי ןופ עמַארדָאלעמ עשיגַארט עצנַאג יד טבעלַאב סָאװ ,לַרֶעטַאלפ
 ןַא ,עזָאלטּפַאה ַא עקיטסיזמוא ןַא יו ,עמַארדָאלעמ עשיגַארט ַא ױזַא טינ

 חוכ רשיי ַא ךָאנ טמוק'ס .טײקיטפַאהרָאװ עקידרעטסנָאמ ,עטכַארטעגסיױא
 -עגסיוא ערעזדנוא לסיבַא שטָאכ טבױלג יז סָאװ ,טלעוו רעניימעג רעד
 ץעגושמ זיב טכַארטעגסיױא זדנוא רַאפ טָאה ןיילַא יז סָאװ ,תורצ עטכַארט
 .ןרעוו ֹוצ

 ייב סָאװ ,עמַארדָאלעמ ַאזַא טימ ךיז טסילש רעדיל ךוב סרעוועקצוס

 טעָאּפ רעד .זדנוא ייב ץוח ַא ,תמא ןעוועג טינ סָאד טלָאװ ןושלו המוא ןייק
 יד ייב סָאװ ,קינָארכ עשיטַאמַארד ַא "דניק-רבק סָאד , עמעָאּפ ןייז עקַאט טפור

 ,קינָארכ זדנוא ייב זיא ,טכַארטעגוצ ,טכַארטעגסיױא ןעוועג טלָאװ רעקלעפ
 םירבק ענייז ןשיווצ ךיז טעװעטַאר ,קיצכַא בורק ןופ דיי ַא ,ןרבק רעד

 רע ןעוו ןוא םיכירכת ןיא ןָאטעגנָא גָאט ןצנַאג ַא טייג רע .םיחצור יד ןופ
 טָא .רבק םענעבָארגעגסױא ןַא ןיא ןיירַא ךיז רע טגייל ,ךרָאש ַא טרעה
 רעד זיב .טיוט ןקידרדסכ ןטימ טיוט ןופ ןבעל ןייז רע טעװעטַאר ױזַא
 ךיוא ךיז טלַאהַאב בורג ַא ןיא .רבק ַא ןופ לוק ַא טרעהרעד רעב ןמלז ןרבק
 -- דניק וצ טייג סָאװ ,יורפ ַא סיוא

 -- ןיב ךיא רעװ ,לחר ךימ טפור ןעמ

 שרעדנַא ץעגרע זיא'ס .טינ ךיא סייװ סָאד

 ,רעמ ןַארַאפ טינ ןיב ךיא ןוא ,טסייג ןיימ

 , בייל ןיימ ןיא קיניײװעניא רָאנ

 הסיפת יד טכערב ןוא ךיז טלּפַאצ ןיוש

 ,ןבעל טמולחעגסיוא ןיימ ,טייוװצ ןיימ

 , זיא .רבק ַא ןיא ןבעל טעזרעד סָאװ ,דניק סָאד ּפָא טמענ ןרבק רעד
 ןַאמ רעטינעג רעד ,ןרבק רעד רעבָא .טסייו רעוו ?ןרָאװעג ןרָאבעג חישמ
 :טגניז רע ןוא רעכיז זיא ןטיוט ליפ ױזַא ןופ

 ,דניק סָאד ןריובעג ,רעדנואו רעד ןריובעג

 ,דנילב רעד ןיא ,בורג עװעּפָארק רעקילייה ןיא

 : טקעלפטנַא טינ דוס רעד ךָאנ לייוורעד זיא ךייא רַאפ

 טקעל ןוא םיתמ יד ןופ סיוש ןיא טגיל דניק סָאד

 .ןעמַאמ ןייז ןופ ןייוועג סָאד ,ךלימ יו

 ,ואװ טינ ןסייװ ןוא ןעלגָאװ סָאװ ,עלַא ןוא

 -- ור א רעייפ ןיא ןכוז סָאװ עלַא ןוא

 ? םיטש ןייז ןופ טכיל סָאד םולח רעיײז טלייה יצ
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 םיא ייז ןרעװשַאב יצ ,םיא ייז ןרעה יצ

 ? ןעגנַאלק ענייז ןייא ןעמעטָא ןוא

 ,דרע רעד רעטנוא ךעלעזערג םיא ןליפ'ס רָאנ

 ,דרעװש ןופ קילבנָא םייב רעדניק עשיגיוז ןוא

 ןייר ןוא קידניזמוא ןרעטש א ןופ ץרַאה'ס ןוא

 ,ןײלַא ןרבק רעטרעניײטשרַאפ רעד ,ךיא ןוא

 ,רענייטש יד רעטנוא ןופ -- ץלַא ןוא

 -רבק ןופ ,טרובעג ןקיליײה םעיינ ןופ דיל עצנַאג סָאד זיא רעמָאט ןוא

 טייטש ,רעדיוש ןטכַארטעגסיױא רעזדנוא ןופ טָאלב ַא יװ גונעג טינ ,טרובעג

 -רוטַארעטיל עטשרע יד ןעמוקַאב; -- ןבירשעג שוריפב עמעָאּפ רעד רעטנוא

 ,"ָאטעג רענליוו ןיא רעלטסניק ןוא ןטַארעטיל ןופ דנַאברַאפ םנופ עימערּפ

 ,1942 גנילירפ ןיא

 ָאטעג רענליו רעד ןיא :סרעדנואו ערעסערג ןופ לטעצ ַא זיא טָא

 "רַאפ רעד .רעלטסניק ןוא ןטַארעטיל ןופ דנַאברַאפ ַא טרינָאיצקנופ טָאה

 ןיא טביולג סעימערּפ טיג סָאװ דנַאברַאפ ַא .סעימערּפ ןבעגעג טָאה דנַאב

 ,רעדנואוו עטסערג עמַאס סָאד רעבָא .טרָאװ ןשידיי ןופ טייקידמיסינ רעד

 טַאהעג ךיוא טָאה ָאטעג רענליוו רעד ןיא 1942 רענעטלָאשרַאפ רענעי סָאװ

 ,גילירפ ַא

 רעד ןופ זַא ,גנונעפָאה טימ ךיז ןקידנע ןעגנַאזעג עקידנעילג סרעוועקצוס

 טייגרעד רע זיב רעבָא .ןבעל יינ סױרַא טצָארּפש טייקידרבק רערעטצניפ

 רעשיגַאמ ןייז ףיוא טרַאצָאמ רעטקינייּפרַאפ רעד טליּפש ,גנונעפָאה רעד וצ

 שטָאכ טלָאװעג טלָאוװכ .רעדיל-רעדנואוו ערעדנוזַאב טגניז רע ןוא טיילפ

 .רעדנוזַאב דיל רעדעי ןופ זרעפ ַא ןריטיצ

 : ןסַאצּפָא יד ןּפַאלק סע

 ? ןיהואו ,ןיהואו ,ןיהואוו

 ןסַאג רענליו עטלַא ןופ

 ,ןילרעב ןייק זדנוא טביירט ןעמ

 ןיוש ןבעל סיפ יד .,ץנַאט ןשיטעלעקס ןיא ךיש ןגָאװ ַא ױזַא טעּפוט סָאד

 ,טינ רעמ

 ןיקשוּפ םיא טָאה רענעלָאטשירק סָאװ ,זרעפ רעשיניקשוּפ ַא זיא טָא

 ןענרעלסיוא טינ ךיז ןעמ ןעק קיזומ ַאזַא .ןביירשנָא טנעקעג טינ ןיײלַא

 :םטיר םעד ןגָאירעטנוא ןֹוא ןבליז יד ןלייצ טינ לָאז ןעמ יוװ

 ,לייצרעד ,עבָאב עקיטכיל רימ וטסיב רעװ
 ,לייה ןיא ןדמערפ ַא ןטלַאהַאב ןטלַאה וצ
 ,סיז ןוא שימייה ױזַא ךלימ רימ ןעגנערב ןוא

 ,סיפ ענעריורפעצ ףיוא ץלעּפ םענעסּפעש ַא

 ,טיורב ןעמערַאװ ןוא םולח ןכעלשטנעמ ןוא
 ?טיוה רעקישטיינק ןייד ןופ גנאזעג --- לכיימש ןוא
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 טנעקעג גנַאזעג ַאזַא ךיז טָאה יױזַא יו רעבָא .גנַאזעג רעטיול זיא סָאד
 :טרעה ? שינרעטצניפ ןיא ןעווָאכ

 ! טסייה ןעמ יװ ,ףרַאד ןעמ יװ בורג ַא ךיא בָארג
 ,טסיירט ַא ךיוא דרע'רד ןיא השעמ-תעב ךיא ךוז

 ןַײלק למערעװ ַא ןוא טינש ַא ןוא בָארג א

 ,ןייגעצ ןעק ץרַאה סָאד --- ןטנוא ןופ ןעלּפַאצ טמענ

 :ייברעד רעדנואוו --- ןוא לדיר ןַײמ םיא טדיינשעצ
 .יירד ןרעװ ,ייװצ ןרעװ טייהרענעטינשעצ

 ,ריפ ןרעװ ,יירד ןרעװ ,טינש א רעטייוו ןוא

 ? רימ ךרוד ןפַאשַאב סנכעל יד עלַא ןוא

 טימעג לקנוט ןיימ ןיא ןוז יד רעדיװ טמוק
 ; םערָא ןיימ ןקרַאטש טמענ ןקיבלילג א ןוא

 טינש םעד רעטנוא טינ ךיז טיג למערעוו ַא ביוא
 ? םערַאװ א ןופ ןעד רעקיצניװ וטסיב

 טָאה למערעוו ַא .ענליוו ןיא ,1942 ,יַאמ ןט22 םעד ןבירשעג דיל ַא

 ךָאנרעױזַא ןוא .ךעלמערעוו ןופ עיצַארעגעגער רעד ןיא טסיירט ןענופעג

 ןוא .טינש םעד ןבעגרעטנוא טינ ךיז ןליו רעד ןרָאװעג טקרַאטשעג זיא

 ,"ישד-יא-יוו; ךָאנ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז סָאװ תורוש ריפ ןענייז טָא

 ; 1948 יַאמ ןטניינ

 ,רעכעב םעד ןבייה םייב ,ןוחצנ ןופ גָאט ןיא

 ! םייחל ןעקנירט עטסרעיט יד טימ לי ךיא

 -- רעכעל טימ זיא טייצ יד קיקעלפ טנערבעגסיוא רָאנ

 ,םייח ןטרָאד טלעפ'ס ןוא לקנַאי ןטרָאד טלעפ סע

 רעד ,"ןקז רעדע זיא "גנוטסעפ יד, ךוב ןיא דיל עטסשיטעטַאּפ סָאד

 ,הרות רפס רעטקילפעצ ַא ףיוא זיולק ןיא קידנגיל ,טיוט םוצ טסַאט סָאװ דיי

 ,"רעדירב ייווצ , יד ןופ עמעָאּפ יד זיא ךוב ןיא דיל עטסקידנריר טָאד

 זיא ךיל סָאד .ענליוו ןיא רעטייווצ רעד ,לארשי-ץרא ןיא זיא רענייא סָאװ

 ַא קיטייו םוצ זיב סיוא טגניז סָאװ דיל ַא רָאנ ,דיל קידנריר ַא רָאנ טינ

 .עיסוקסיד עסיורג

 ןעמ סָאװ יורפ יד ."יורפ רעד, זיא ךוב ןיא דיל עטסשיגַארט סָאד

 .רַאפ סָאד ןוא יורפ יד .טסורב רעד ןופ דניק סָאד קעװַא ריא ייב טסייר

 עטסקידנעלטײרטפיוא סרעווטקצוס טעָאּפ םעד רשפא ןענעז דניק ענעדנואווש

 : גנובעלרעביא
 ,םעטָא ןָא ךיז ןעיצ רימ
 ,סקיװצג ןקיּפמוז ךרוד

 ןטָאש א סדניק םעד יװ ןוא

 ,סקיב ַא ךיז ףיוא טסגָארט וז
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 ךיז טסײר'ס ןעװ לָאֿמ רעדעי ןוא
 ,ילב סָאד סױרַא סקיב ןופ
 ךיז טזײװַאב םענייז טכיל ןיא

 .יינספיוא עלעדניק סָאד

 עשיאָארעה סָאד ןצנַאגניא ָאד ןריטיצ ןופ ןטלַאהּפָא טינ ךיז ןעק'כ ןוא
 ןיא ןַאזיטרַאּפ ןשידיי ןופ ףמַאק ןשיבכמ םעד וצ לסילש םעד טיג סָאװ ,דיל
 .ענליוו

 יירעקורד סמָאר ןופ ןטַאלּפ ענעיילב יד

 ןטַארג ךרוד עטקערטשעג רעגניפ יװ ןבָאה רימ

 --- יירפ רעד ןופ טפול עקיטכיל יד ןעגנַאפ וצ

 ,ןטַאלּפ יד ןעמענ וצ ,ןגיוצעג ךיז טכַאנ ךרוד

 .יירעקורד סמָאר ןופ ןטַאלּפ ענעיילב יד

 ןטַאדלָאס ןרעװ טציא ןפרַאדַאב ,רעמיורט ,רימ

 ,ילב םענופ טסיײג םעד ןליוק ףיוא ןצלעמש ןוא

 לּפמעטש םעד טנפעעג רעדיװ ןבָאה רימ ןוא

 ,לייה רעקיביײא ,רעשימייה א סעּפע וצ

 .לּפמעל א ןופ ןייש ייב ,טרעצנַאּפאב סנטָאש טימ

 ,ליצ ַא ךָאנ לייצ ַא תויתוא יד ןסָאגעג

 לּפמעט םעניא לָאמַא סעדייז יד יװ ױזַא

 ,לייא םעד תורונמ-בוט-םוי ענעדליג ןיא

 ,ןליוק ןסיגסיוא םייב ןטכיולעג טָאה יילב סָאד

 .תוא ןַא ךָאנ תוא ןַא ןעגנאגעצ --- תובשחמ
 ןלױּפ ןופ הרוש ַא ,לבב ןופ הרוש ַא

 .סָאמ רעקיבלעז רעד ןיא ,טציילפעג ,ןטָאזעג
 ,ןליוהרַאפ רעטרעװ ןיא הרובג עשידיי יד
 ,סָאש א טימ טלעװ יד רעטציא ןסיירפיוא זומ

 ןייזיילכ סָאד ןעזעג ָאטעג ןיא טָאה'ס רעװ ןוא

 --- טנעה עשידיי עשידלעה ןיא טרעמַאלקרַאפ

 ,םילשורי ךיז ןעלגנַאר רע טָאה ןעזעג

 ,טנעװ ענעטינַארג ענעי ןופ ןלַאפ סָאד

 ,ןעיילב ןיא ןצלָאמשראפ ,רעטרעװ יד ןעמונרַאפ

 ,טנעקרעד ןצרַאה ןיא ןעמיטש ערעייז ןוא

 יירעקורד סמָאר רעצנַאג רעד ןופ זָאעטָאּפַא רעטסנעש רעד זיא סָאד |
 רָאנ טינ ןגיזַאב ןעמוקעג זיא אנוש רעד .אנוש ןפיוא ןסָאשעג טָאה סָאװ
 חצור םעד ףיוא ענליוו טָאה ,ענליוו ןֹופ טסייג םעד ךיוא רָאנ ,ףוג םעד
 ןבָאה סָאװ טנעה ."ןליוּפ ןופ הרוש ַא ,לבב ןופ הרוש ַא טימ, ןסיש ןעמונעג

 ףיוא יילב עכעלדירפ סָאד ןסָאגעגרעביא ןוא היעשי ןופ עטרעקרַאפ'ס ןָאטעג
 עטלּפָאט ַא ,היכז עסיורג ַא טַאהעג ןבָאה ,ןליוק ןוא ןטַאנַארג-טנַאה ,ןדרעוװש
 סע ןוא יילב סָאד ןסָאגעגרעביא ןבָאה סָאװ ,טנעה יד טַאהעג ןבָאה היכז
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 ןטַאלּפ ענעיילב יד; דיל סרעוועקצוס .,גנַאזעג טימ --- תורודל טנכיײצרַאפ

 "ורד סמָאר ענעסָאשעגסיוא יד סָאװ ןוקית רעד זיא ,"יירעקורד סמָאר ןופ
 סָאכע יד ןעגנַאפעג קיבייא ףיוא ןענייז דיל םעד ןיא .ןגָארקעג טָאה יירעק
 ,דלַאװ רענליוו ןיא ןעגנוזעג ןבָאה סָאװ ,ןליוק עשידיי יד ןוּפ

 ןעווענ םינ ךיא ןיב עקנילבערט ןיא

 זיא'ס לייוו ,רַאפרעד אקווד ןוא ןביירש וצ רעווש רעייז זיא ןקיווייל ןגעוו
 ,קיטירק-תולעּפתה רעד ןיא ןלַאפנײרַא ןוא םיא ןגעוו ןביירש וצ טכייל ױזַא
 ןילַא ךיז רַאפ ןיא קיטירק יד .טצָאּפ ןטנַאסערעטניא םעד טנױרקַאב סָאװ
 זיא קיווייל זַא ,ןבעגוצ ןלעװ רענגעק עטסערג יד וליפא לייוו ,עטנידרַאפ ַא

 רעבָא ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא
 טצַאש יז זַא ,לטניּפ ןיא טינ טפערט קיטירק יד זַא ,ליפעג סָאד טָאה'מ

 "יירגרעד עשירעטכיד ענייז טינ ןוא ,קיטַאמעט עזעיצינמַא סקיווייל ּפָא רעכיג
 ,טעָאּפ םעד רַאפ ײשּפָא ןַא ןפַאש ןפלָאהעג טימרעד טָאה קיטירק יד .ןעגנוכ
 סָאד ןוא ,רעדיל ענייז טצַאשעגּפָא טינ טָאה יז רעבָא ,לארשי תוצופת לכב

 קיווייל לייוו ,קיטירק רעד טימ ךיז ןגירק וצ ידכ .ןרָאװעג טגָאזעג טינ זיא
 ןעלכיורטש וצ (רעצַאשּפָא ענעגייא ענייז ןופ רשפא) טנרעלעגסיוא ךיז טָאה
 "טלַא ןַא זיא סָאד .ןשינעטער עשיטַאמעלבָארּפ ןבעג ריא ןוא קיטירק יד
 ןרעוו ןוא ביל קרַאטש רעייז ןבָאה רעקיטירק סָאװ ,עטעיד עטוװאורּפעגסיױא
 שיט םעד ןקעד וצ יו טסואוועג לָאמ עלַא טָאה קיושיל ןוא ,ןופרעד טעפ

 -עלבָארּפ רעטרַאה רעד רעטניה רעבָא .םילכאמ עטמעטַאב עכלעזַא טימ
 טינ סייוו'כ .,דיל ַא ןַארַאפ ןקיווייל ייב לָאמ עלַא טעמכ זיא סונ רעשיטַאמ
 טלקיוועג טינ סע טלָאװ קיווייל ןעוו ,טמירַאב יֹױזַא ןעוועג טלָאװ דיל סָאד יצ

 טלָאװ ןוא טבילַאב ןעועג רעכיז טלָאװ דיל סָאד רעבָא ,ךעלעטנעמ ןיא

 עכעלטע סיוא ךיג ךיז טנרעל רעטכיד רעדעי .טכיל ןגייא ןַא טימ ןטכיולעג

 רעדנעּפס טעָאּפ רעשילגנע רעד זַא ךיז טכַאד .ןדָאטעמ-ףיוקרַאפ עשיטקַארּפ
 -רַאפ וצ ױזַא יו ,ןפוא ןַא ןעניפעג ןגעמ ןוא ןפרַאד ןטעָאּפ זַא ,ץעגרע טגָאז
 רעדיל ערעייז ןלָאז ייז ןעוו וליפא ,םלוע ןסיורג םוצ רעדיל ערעייז ןפיוק

 קיוויל .טייצ רעייז ןופ ןטעטילַאנַאב עטיירג יד טימ ןעלקיװמורַא ןפרַאד
 ןעמוק ךָאנ ףרַאד'ס רעבָא ,םלוע ןסיורג םוצ געוו םעד ןענופעג רעכיז טָאה
 ןקיטרַאנגייא ןייז ןוא דיל סקיוויל ןלײשסױרַא לָאז סָאװ רעקיטירק רעד
 ןלופטקעפע םעד ןופ ןלײטּפָא סע ןוא עיזעָאּפ רעשידיי רעד וצ גָארטיײב
 ,רעדיל ענייז טגניז סָאװ ,שטנעמ םעד ןופ טירטפיוא ןלַאפמואירט ןוא

 חוכב זיא סָאװ ,סנױזַא ךיז ןיא טגָאמרַאפ קיווייל טייקכעלנעזרעּפ יד ןוא
 -עג ןעגנַאזעג עשיריביס ענייז ןבָאה רָאנ טינ .םלוע ןסיורג םוצ ןדייר וצ
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 יד ןיא רָאנ ןעגנובעלרעביא עסיורג ןופ טסנרע ןפיט ַא ךיז טימ טכַארב

 רעדיל ענייז ךיוא ןבָאה ,ןרָאי רעקיסיירד עטשרע יד ןיא ןוא רעקיצנַאװצ

 -רעלטיה יד ןיא .ליורג ןכעלדנעטשרַאפמוא ןַא ןופ ברע ןַא טימ טמעטָאעג

 רעקידמידחּפ סקיווייל ןופ םטיר רעד ןרָאװעג ליורג רעד טשרע זיא ןרָאי

 טעָאּפ רעד סָאװ סָאד .טפירש עטרעלקעגפיוא ןַא ןרָאװעג זיא סָאװ עירָאגעלַא

 רימ ןעװ ,ןרָאי יד ןיא וליפא ,טסנרע ךעלסימָארּפמָאקמוא ױזַא ןעוועג זיא

 ןבעגעגוצ םיא טָאה ,לכיימש ןשירעפיטש ַא טביולרעד ךיז ןבָאה עלַא

 תותוא עכעלקערש טימ לופ זיא ןבעל עשידיי סָאד זַא ,תועמשמ .שזיטסערּפ

 ןענייז הכיא ןופ ּפָארט ןטימ ייז ןענעייל ןוא רדסכ ייז ןענעייל סָאװ יד ןוא

 סָאװ טייצ יד .ּפעק ערעזדנוא רעביא דימת טגנעה החכות יד לייוו ,טכערעג

 טרעװ םעד ןביוהעג רעמ ךָאנ טָאה ,דיל קיאורמוא ןייז ךָאנ ןעמוקעג זיא

 ךָאנ ,םלוע םענײמעגלַא םייב ,םיא טָאה ןוא טרָאװ קידנענָאמ סקיווייל ןופ

 ןַא ןגעווטסעדנופ טגָאמרַאפ סָאװ דיל ןגייא ןייז רעביא ןביוהרעד רעכעה

 ןרָאװעג טלקנוטרַאפ לָאמ ךס ַא זיא ןבעל ערעדנוזַאב סָאד טָא .ןבעל ןגייא

 .ןטָאש ןרעלוּפָאּפ ןוא ןסיורג סקיווייל ךרוד

 -ַאב ןיא סָאװ ,ןקיווייל םעד ןגעוו ןדייר וצ בָאגפיוא ןיימ טינ זיא'ס

 -עגפיוא םעד ןיא ןעמָאנ רעבושח ַא זיא סָאװ ןוא םלוע ןסיורג םעד טנַאק

 -ַאב ןיימ וליפא זַא ,ארומ בָאהכ .ןעמענ עסיורג ןופ רעטסעקרָא ןטליּפש

 ,ןרעוו טריפעגכרוד טינ ךיוא טעוװ ,דיל ןייז ןריזילַאנַא וצ בָאגפיוא רענעדייש

 ןזומ ךיז לעושכ .גנולדנַאהּפָא רערעסערג ַא .רַאפ טעברַא ןַא זיא סָאד לייוו

 ,רעדיל ענייז ןופ ןרעק םעד ןגעוו ןעגנוקרעמַאב עכעלטע טימ ןענעגונַאב

 .ןשוטרַאפ ןפלָאהעג טָאה טעטירַאלוּפָאּפ עכעלנעזרעפ עסיורג ןייז סָאװ

 ַאזַא טצַאשעגּפָא טָאה'מ זיב ,טייצ עגנַאל ַא ןעמונעג ,לשמל ,טָאה'ס

 ,רעדיל ענייז רַאפ טרעטיצעג שממ ןעמ טָאה טייצ ןייז ןיא .ןָאטלימ יו טעָאּפ

 רעד .טייקבעלנעזרעּפ סרעטכיד םעד רַאפ ןוא סעמעט עטגַאװעג ענייז רַאפ

 םעד רָאפ ןרָאװעג טכַארטַאב זיא סָאװ ,טעָאּפ םעד ןופ טסעמרַאּפ רעסיורג

 ץרא ךרד ַאזַא ןפורעגסױרַא טָאה ,ןטייצ עלַא ןופ רעקנעד ןשיטעָאּפ ןטסערג

 ןעמוקעג זיא רע ןעוו .ןבָאה וצ ביל טַאהעג ארומ יז טָאה'מ זַא ,רעדיל ענייז וצ

 ןייגרעד וצ ןטסָאמרַאפ ןָאטלימ ךיז טָאה ,"ןדע-זג םענעריולרַאפ; ןייז טימ

 גנַאהרָאפ םעד ןביוהוצפיוא ןוא רוטַאנ רעכעלשטנעמ רעד ןופ תודוס יד

 ױזַא טָאה קרעוו ןייז ןופ םענרַאפ רעד .ףַאשַאב ןופ עירעטסימ רעד רעביא

 ךיז טָאה'מ זיב ,טייצ עגנַאל ַא ןעמונעג טָאה'ס זַא ,קיטירק יד טפעלּפעג

 ןטסנידרַאפ ערענווָאטנורג רַאפרעד רעבָא ,"ערענעלק , יד וצ טעוועטנורגרעד

 םעד רַאפ ןקערש וצ טרעהעגפיוא ךיז טָאה'מ זיב ,טרָאװ שיטעָאּפ ןייז ןופ

 ענעגייא ןַא ןפַאשעג שיטקַאפ טָאה רע זַא ,ןעז ןעמונעג ןוא ןטנרעלעג ןסיורג

 וצ ידכ ,ןָאט ןילַא סע זומ טעָאּפ רעסיורג רעדעי יו -- ךַארּפש עשיטעָאּפ

 יו רָאי עכעלטע ענייש ןיוש ןוא .טימעג ןייז רַאפ ךַארּפש יד ןפַאש
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 ןדנילב םעד טימ שיט ןייא ייב טצעזעגקעװַא טרעוו ןָאטלימ רעדנילב רעד
 ןזיװַאב טינ ץלַא ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןטסינרעדָאמ ךס ַא סיעכהל סָאד ןוא ,רעמָאה
 ,סעמעט ענייז ןופ םיקרבו תולוק יד ןופ טרָאװ םיטניא ןייז ןלײטוצּפָא
 םיא ןעמ טעזרעד טציא טשרע רעבָא ,1674 ןיא ןברָאטשעג זיא ןָאטלימ
 ,עיצקיד רעשיטעָאּפ רעשילגנע רעד ןופ רָאטּפלוקס םעד יו

 ,ןַאד ןַאשזד יו ,טעָאּפ ַאזַא ןייז טעװ ליּפשיײיב רערעסעב ַא ךָאנ רעבָא
 ךיל ןיא טָאה ןַאד .טרעדנוהרָאי ןטנצכעז ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא סָאװ
 בוט רצי ןשיוװצ ,טסייג ןוא ףוג ןשיוװצ סנַאלַאב םעד טכוזעג קידנעטש
 ןופ רענייא ןעװעג זיא רע .ןביולגמוא ןוא ןביולג ןשיוװצ ,ערה רצי ןוא
 -ופָאּפ יד ןופ רענייא קיטייצכיילג ןוא טייצ ןייז ןופ רעטכיד עטספיט יד
 .רוד ןייז ןופ רעטכיד עטסרעל

 ,קיזיפַאטעמ ןייז ףיוא "טרענעג; ךיז ןבָאה טייצ ןייז ןופ רעקיטירק יד
 ענייז ףיוא המיא ַאזַא ןפרָאװעגנָא טָאה סָאװ ,קיזיפַאטעמ יד דָארג רעבָא
 שממ םיא טָאה'מ זַא ,דיל ןייז ןופ טרעטייוורעד רעטעּפש ייז טָאה רענעייל
 ,טרעדנוהרָאי םענעגייא רעזדנוא ןיא ןבָארגפיוא טפרַאדַאב

 ַא ןרָאװעג טינ ריש רע ןיא טיוט ןרַאפ ןוא חלג ַא ןעוועג זיא ןַאד
 םיא ןוא טגערעגנָא רדסכ םיא ןבָאה ןביולג ןופ ןעמעלבָארּפ .ּפָאשיב
 ןיא .דוס ןסיורג םוצ גנואיצַאב סנשטנעמ םעד ןריזילַאנַא וצ ןעגנואווצעג
 ןוא טסידנאגאּפָארּפ רעזעיגילער ַא יװ ,טמירַאב ןעוועג רע זיא טייצ ןייז
 רעקַאלפ ַא ןדנוצעג ןבָאה טײהטָאג רעד ןגעו תושרד ענייז ,טסילעגנַאווע
 עסיורג ענעגייא ענייז ןענייז רַאפרעד .רערעהוצ ענייז עלַא ןיא ןביולג ןופ
 -וּפָאּפ רעשיטענגַאמ ,רעכעלנעזרעּפ ןייז רעטנוא ןרָאװעג ןטָאשרַאפ רעדיל
 טעװעטַארעג ייז טָאה ןעמ זיב ,רעטרעדנוהרָאי ןעמונעג טָאה'ס ןוא טעטירַאל
 טנטָאשרַאפ טָאה סָאװ ,עיפַארגָאיב רעקידמערוטש ,רעקיטכרָאפ ןייז ןופ
 ,דיל ןייז

 טרָאװ ןזעיצַארג ןופ ןטעָאּפ ךס ַא ןעמוקעג ןענייז ןענַאד ןַאשזד ךָאנ
 עטצעל יד ףיוא ןטרַאװ טפרַאדעג טָאה תוטשּפ ןייז רעבָא ,קיזומ רעטכייל ןוא
 ןעזרעד ןלָאז רימ ידכ ,ןוקית ַא ןגירק וצ ידכ טרעדנוחרָאי רעזדנוא ןופ ןרָאי
 עיזעָאּפ רעד ןיא טָאה סָאװ ,טעָאּפ ַא לכ םדוק ןעוועג זיא רעקיטסימ רעד זַא
 ,סנייז לוק עכעלשטנעמ'ס טָאה סָאװ ןוא טרָאװ עטדערעג סָאד טריפעגניירַא
 ,קיזומ ןיא טלדנַאװרַאפ ,ךיז ןיא עלעגייפ-גניז סָאד טשינ ןוא

 ,לַאפברוד ליפיוזַא ןוא קילגמוא ליפוזַא ןופ קילדנעצרָאי רעזדנוא ןיא
 ,ןטכַארט עשיטַאמעטסיס סָאד זיא הדבוע רעייז סָאװ תוחומ עטסערג יד ןעוו
 -יכרַא-קנַאדעג ןופ ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא סָאװ ץלַא ןעוו ,טפעלּפעג ןענייז
 טעמכ יד ןעוו ,ענכָארּפ ןיא ןלַאפעצ ןוא ןרָאװעג טריזירעוװלוּפ זיא ,ןטקעט
 טגנילק ,סעיזוליא עשלַאפ ןרָאװעג רעדיוװ ןענייז תומולח ענערָאװעג-םייוקמ
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 םיא ףיוא טכוז ןעמ ןוא טעָאּפ םוצ וצ טייג ןעמ ןעוו ,עווַאקישט תמאב סע

 .סעיפָאזָאליפ ענעלַאפעגכרוד עלַא ןופ אשמ עצנַאג יד ןגײלוצפיורַא

 ןעמ טוט ,דיל סטעָאּפ םוצ ןעגנונָאמ עכלעזַא טימ וצ טערט'מ תעב ןוא
 סעציײלּפ עמערָא ענייז ףיוא .ןפוא ןשיטנַאטעליד ַא ףיוא ךעלנייוועג סע
 עלַא טימ טכעפעג ןצנַאג םעד ,טָאג טימ ףמַאק ןצנַאג םעד ףױרַא ןעמ טפרַאוװ
 טשרמולכ ןעמ טכוז דיל ןייז ןיא .ארחַא-ַארטיס רעד טימ ןוא תודוס-רוטַאנ
 ןטנצנייג ןופ ןענימרעט ןיא טדער'מ ,קלָאפ טנערברַאפ ַא רַאפ טסיירט יד
 טקַארטסבַא ןבָאה ווָאדוילכעינ ןוא ווָאזַאמַארַאק ןוא ווָארַאזַאב ןעוו ,טרעדנוהרָאי
 םעד טימ ןעייג רימ ןעוו ,שיטסינָארכַאנַא תמאב טגנילק'ס .טריּפָאזָאליפ

 םענעגייא רעזדנוא ןרעטעגרַאפ וצ ןכוז רימ ןוא גיײצעגרעּפַאלק ןשירָאטער
 - רימ ןפרַאד סָאװ ףיוא .סױרַא לדָאנ רעד ןופ טשרע זיא סָאװ ,טָאג ןרעלוקעס
 ףיוא ? רעדיל ןיא ,ןביולגמוא ןטציירעצ-שידניק ַאזַא רעדָא ,הנומא ַאזַא ןכוז
 רעװש יו ?םיריזנ עכעלטסירק-שידיי רעדָא ,םייסא עיינ רימ ןפרַאד סָאװ
 רערעווש ךָאנ זיא ,רוד רעזדנוא ןופ םזירַאברַאב םעד ןייטשרַאפ וצ זיא'ס
 רעדָא ,ןעגנוזייל עטכייל ןפַאש וצ ּפעק עשידיי ןופ ךוזרַאפ םעד ןײטשרַאפ וצ
 .ןעגנושטייטסיוא עשידניק

 טימ ,ןבײלקּפָא ןופ טייצ ַא ןיא ךיוא ,תוניק ןופ טייצ ַא ןיא ןבעל רימ
 טושּפ ןענעק וצ ידכ ,ןביילב ןפרַאד סָאװ תוניק יד ,טנעה עקידרעטיצ
 .רוד רעזדנוא ןופ ןייוועג סָאד תורוד עקידנעמוק יד רַאפ ןקיביײארַאפ

 ןפרַאד ךעלכַאז ןייר .עקנילבערט טכַאזרוארַאפ טינ רעכיז ןבָאה ןדיי רימ
 -ײלּפ יד ףיוא קַאז רעזדנוא זַא ,לָאמ עלַא רַאפ לָאמניײא ,ןלעטשטסעפ רימ
 ןיא דלושטימ רעטשרמולכ ַא רַאפ טינ ןוא תונברק ערעזדנוא רעביא זיא סעצ
 טושּפ ןבָאה רימ ,טכַאמעג עגושמ טינ יז ןבָאה רימ ,טלעװ רענעגושמ ַא

 רימ .ןכַאמ וצ עגושמ יז טייקכעלגעמ יד ןגָארקעג טינ לָאמניק שיטילָאּפ
 -ָאיצַאנ רעזדנוא ןוא עקידלושטימ עריא טינ ןוא םודס ןופ תונברק יד ןענייז
 ַא סע זיא רַאפרעד .ןענייז רימ יו קידלושמוא ױזַא טקנוּפ זיא טָאג רעלַאנ
 סָאד ןזיל רימ ןענעק רעדיל ערעזדנוא טימ זַא ,ןעניימ וצ גנוכעװשרַאפ
 רימ ןלעוװ ןעגנַאזעג ערעזדנוא טימ זַא ןוא סטכעלש ליפיוזַא ןופ שינעטער
 | .טלעוו רעצנַאג ַא ןופ גנוריזילַאטורב יד ןרעלקפיוא

 טימ דָארג רעבָא ,רעדיל סקיוטיל ןופ קעװַא לסיב שּפיה ַא זיא סָאד
 ךיז לָאז ךיא ןעוו .דיל ןייז וצ טנעָאנ ןעמוקוצ ןעמ ןעק געוו ןטייוו םעד

 סקיוװיל רַאפ תוביס יד ןכוז ןופ געוו ןטכייל םעד ףיוא ןזָאלקעװַא ןלעוו

 עקנילבערט ןיא; ןייז רַאפ ,טייקטיירג-ןברק ןייז רַאפ ,ןייזטסואווַאב-דלוש
 -עג ןענָאילימ עלַא וצ ףרואווראפ ַא יו טגנילק סָאװ) ,"ןעוועג טינ ךיא ןיב

 ךיא ןעוו ;(ןעוועג טינ עקנילבערט ןיא ךיוא ןענייז ייז יאמלה ,ןדיי עטעװעטַאר
 ,סקעלּפמָאק-רעטָאפ ןייז טימ ,ףמַאק-טָאג סקיווייל טימ ןעמענרַאפ ןלעװ ךיז לָאז
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 ןַא ףיוא ןעגנַאגעג תמא ךיא טלָאװ ,טייקשירטנעצָאגע רעקידאמזוג ןייז טימ
 ,דיל קידתמא סקיווייל ןופ קעװַא טייוו טלָאוװכ רעבָא ,געוו םענעטָארטעגסיױא

 ,לושכמ םעד ןרירטסוליא ןעק סָאװ ,דיל טריטיצ-ליפ ַא ןקיווייל ייב ןַארַאפ
 ,ןגָאז קיצרעהנפָא זומ ךיא .רעקיטירק םעד רַאפ קעװַא טגייל קיווייל סָאװ
 עזרעד ,טינ סע ײטשרַאפ ךיא לייו ןוא דיל סָאד טינ ייטשרַאפ ךיא זַא
 סָאװ ,דיי ןכעלטלעוו םעד ןופ טייקנריולרַאפ עטרעּפמולעגמוא יד טשרע ךיא
 ,לטָאג טצינשעגסיוא ןגייא ןַא וצ ןגָאלשרעד ךיז ליוו

 ץנַאג טגנילק ןוא קידקחצי יול ןָא ךיז טביוה דיל ןופ הרוש עטשרע יד
 | --- שירעלעפַאב

 ,רעפעשַאב ,ריד טימ ץלַא ךָאנ זיא ןובשח רעד

 -יולג ליפיוזַא ןיא ןביולגנייא ךיז ןעק'כ .ןיטשרַאפ ךָאנ ךיא ןעק סָאד
 סָאד ,ןלַאפרַאפ .הרות-ןיד ַא וצ ןפור ,לוכיבכ ,ןײלַא םיא ןוא טייקידוועב
 ,ןצונַאב רימ סָאװ ,םילשמ עשיטעָאּפ עלענָאיצידַארט-שידניק יד ןענייז

 --- גָאז ַא ױזַא ךיז טיג סָאװ ,הרוש עטייווצ יד טמוק ךיילג רעבָא
 ,ָאטינ טסיב וד זַא ,תמא זיא'ס ביוא ןליפא

 אצוי ױזַא ,ןייז וצ סרוג רעוש רימ זיא לטשּפ עשיטסיאעטַא סָאד טָא
 -1ריטסיזקעדָאי ַא טימ ןדָאל ךיז טמוק סָאװ ,דיי ןזעיגילער םעד רַאפ ןייז וצ
 רָאנ לי ,ָאטשינ זיא רע זַא טלַאה סָאװ ,רפוכ םעד רַאפ ןוא טָאג ןקיד
 ָאי ןשיװצ געוו-לטימ ַא סעּפע טכוז סָאװ ,דיי רעכעלטלעוו רעיינ רעזדנוא
 ,עיצַאטנעירָא רעלטיה-ךָאנ עצנַאג רעזדנוא טשידניקרַאפ סָאװ ןוא ןיינ ןוא
 ,תילט ןיא רעקרַאטש ןעלקיוו ךיז טמענ ןעמ ןעוו ,ןייטשרַאפ רשפא ךָאנ ןעק'כ
 רעבָא ,הריפכ ערעסערג ךָאנ וליפא ײטשרַאפ'כ ,ןרעטסעל ךיוא ײטשרַאפ'כ
 וליפא, סָאװ ,רעפעשַאב ַא טימ ןובשח ַא ןופ עירעטלַאהכוב עטלּפָאט יד
 טייטשרַאפ רענייק ןוא טינ ךיא יײטשרַאפ ,"ָאטשינ זיא רע זַא ,תמא זיא'ס
 ןעמוק סָאװ ,יד רַאפ ןייטש-לכיורטש רעקירעביא ןַא זיולב זיא'ס ןוא טינ
 ,טרָאװ שיטעָאּפ-םיטניא סקיווייל ןעמענרַאפ

 ןלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןופ לָאבמיס ַא ןקיוויל ייב טרעוו טָאג ןעוו טשרע
 ףכעלטע ןגָאז וצ םיא טגנילעג ,לגנַארעג ןכעלנעזרעּפ ַא ןופ טינ ןוא ןייז
 ,לאינד ןוז ןייז וצ רעטרעוו עכעלסעגרַאפמוא

 ןקורב יד ףיוא סיוא ןּפַאלק סיפ עגיימ
 ; טָאבעג ןיימ ,ריד וצ הכרב ןיימ

 ןקור ןכיילג ןוא ןגנוי ןייד ףיוא

 ,טָאג ןרעװש רעזדנוא ןָא דָאל

 (223 טייז)

 יד זיא ןקור ןכיילג ןוא ןגנוי ַא ףיוא טָאג ןרעװש ַא ןופ לוע רעד
 ַא ,ךרדה תציפק ַא םעד ןיא ןַארַאפ .רוד ןגנוי םעד רַאפ השורי עלַאנָאיצַאנ
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 ןייק ,ףָאזָאליפ ןייק .ןגָאז טנעקעג טָאה טעָאּפ ַא רָאנ סָאװ ,גָאז רעטקעריד
 ןעזרעד ױזַא טנעקעג טינ טָאה ענובירט רעד ןופ דלעה ןייק ןוא טסיצילבוּפ

 ןביג ,םינשקע יד ,רימ סָאװ ,טָאג ןרעוװש ַא ןופ ערעזדנוא עידעגַארט יד

 -רעביא םעד ןופ ףמואירט רעסיורג סקיווייל זיא סָאד .רוד ןגנוי םעד רעביא
 םעד ןופ ץמש ַא םעד ןיא ָאד זיא רשפא .,טרָאװ ןכעלטלַאהניא ןוא ןקידנשַאר
 ,רעפסַאהַא ןטכַארטעגסױא ןַא ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ןבָאה ןטסירק יד סָאוװ
 טלדנַאװרַאפ ךיג קיויל רעשירענָאיזיװ רעד טָאה םלצ ןקידייל םעד רעבָא

 טימ ןענעז סָאװ תווצמ ג"ירת טימ עקַאט ,טָאג ןרעווש ַא ןופ לוע םעד ןיא

 רָאנ ,ןגָאזרַאפ עקידייל טינ ןוא ; תווצמ רעטנזיוט ןרָאװעג תולג ןיא טייצ רעד
 זדנוא ןפרַאד רעדא סיוא זדנוא ןלייט סָאװ ,תווצמ עוויטקַא ,עקידמישעמ

 .רעקלעפ יד ןופ ןלייטסיוא
 סקיווייל ןליײטוצּפָא קיטירק רעד ןופ בוח רעד ןייז טפרַאדַאב טלָאװ'ס

 ,ןבָארגרעד טנעקעג ןײלַא קיווייל רָאנ ךיז טָאה ייז וצ סָאװ ,רעדיל עתמא

 רעד זניצ טלָאצעג רע טָאה ייז טימ סָאװ ,ןעגנַאזעג עקיפיואנביוא יד ןופ

 ,קיטירק רעטיירג רעד ןוא טייצ
 ,ןגָאמרַאֿפ רימ סָאװ ןטעָאּפ עטסקיטכירפיוא יד ןופ רענייא זיא קיווייל

 ךָאד ןוא ,ענעגנוזעגטכייל ןוא ענעריּפַאּפ ןייק טינ ןענייז םירוסי ענייז סָאװ

 "ןעוועג טינ ךיא ןיב עקנילבערט ןיא; ךוב ןצנַאג ןופ טנעמַאדנופ רעד זיא

 : רעקידנעמַארג-קידמַאז ַאזַא

 יןעװעג טינ ךיא ןיב עקנילבערט ןיא
 יקענַאדיַאמ ןיא טינ ךיוא

 לעװש רעייז ףיוא ייטש'כ רעכָא
 יקענַאג רעייז ףיוא ןוא

 ,טלעװ עסיורג סטָאג --- לעװש
 ,עדנַארעװ טלעװ-רענעי ַא טימ

 ,טרַאװ ךיא ןוא ךיא ייטש
 :עדנַאמָאק ןייד ףיוא ,טלעוו עסיורג

 (11 טייז) !ןירַא רעמַאקדזַאג ןיא ,ּפָאק"ןדוי

 -רַאפ עמַאס סָאד זיא עקנילבערט םורַא טײקשילַאקיזומ עטכייל יד טָא

 .ןכיירגרעד טלָאװעג טָאה רעטכיד רעד סָאװ עטרעק

 ,עברַאה ַא זיא טלעוו-םולח ענעפורעג ױזַא סקיווייל סָאװ ,זיא הרצ יד

 סָאװ ,רעדיל יד ןענייז תומולח עתמא ענייז ןוא ערָאלק ַא ,עשיטסילַאעד ַא

 רָאנ ,עטמולחעגוצ טינ ןענייז סָאװ ,סקעלּפמָאק-תוירזכא ןַא ןופ ןייר ןענייז

 ,רָאװ רעד ףיוא טמולחעג עקַאט

 עניױזַא געט עקיטנייה ןיא

 .ןס א םימחר רימ ןפרַאדַאב

 -- אנוש םעד ןופ ױזַא טייקסיורג יד טינ

 יךַאז רעניילק רעד ןופ ןייוועג'ס יװ
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 --- ןעגָאנַאק ןופ ױזַא לוד רעד טינ
 ,דָאר רעדימ ַא ןופ ץכערק רעד יװ
 ,ןענָאמרעד זדנוא טוט עלעדמעז ןייא
 .ךוסי רעצנַאג רעזדנוא בורח זיאס זַא

 (38 טייז)

 עצנַאג ַא יװ ,ןברוח םעד ןיא ןענָאמרעד רעכיג ןעק עלעדמעז ןייא
 ןעשנושמש ןיא טינ ךיז טעז קיווייל ואוו טרָאד .עמַארדָאלעמ-ןעמעלבָארּפ
 ןופ לָאבמיס ןקידללוכ םעד יװ רעדָא ,תוחוכ עדנילב עסיורג טימ טסעמרַאפ
 ןוא דָאר רעדימ ַא ןופ ץכערק םעד טרעהרעד רע ןעוו רָאנ ,קילגמוא-טלעוו
 -רַאפ רעסיורג רעד ןופ םינמיס ערעתמא רַאפרעד רעבָא ,ערענעלק טכוז
 ,רוד רעזדנוא ןופ ןטעָאּפ עטסערג יד ןופ רענייא רע זיא ,גנודנעל

 יד זיא סָאװ ,דיל ןייז ןזיילסיוא ןוא םיא וצ ןייגוצ טושּפ ףרַאד'מ
 רע סָאװ ,טײקשיאַאזָארּפ רעכעלרעדנואו רענעי ןופ גנוצעזרָאפ עטקעריד
 ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,טייצ רענעי ןופ ,טרָאװ ןשידיי םוצ טכַארבעג טָאה
 --- דייר עטבױלגַאב רעבָא עטושּפ עכלעזַא טימ עיזעָאּפ רעשידיי רעד וצ

 רעריניס ןגעװ יד ףיוא

 לקירטש ַא ,לּפענק ַא ןעניפעג רעטציא ךָאנ ןעמ ןעק
 ,ךוש םענעסירעצ ַא סגיימ ןופ

 ,לקיטש ַא לגירק רענעמייל ַא ןופ ,סַאּפ םענעמיר ַא
 .ךוב ןקילייה ןופ לטעלב ַא

 לּפענק ןופ רעדָא לדמעז ןופ קיטסימ יד ,טײקטבױלגַאב עטושּפ יד טָא
 טינ ךיא ןיב עקנילבערט ןיא , ךוב ןייז ןיא אצמנב ךיוא זיא לקירטש ןוא
 ."ןעוועג

 לוק עשיטעָאּפ סָאד טכוזעג ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ,ןבָאה "עגנוי, יד
 ןיא טגיװעגניײרַא טייצ רעד טימ ךיז ןבָאה ןיילַא יז רעבָא ,רוד רעזדנוא ןופ
 ,תמא ןַא ףיוא לָאז'מ ביוא זַא ,ךיז טכַאד רימ ,טייקידוועגניז רעקידנגָאנ ַא
 עיזעָאּפ יד זַא ,ןעזעג ןעמ טלָאװ ,טרעדנוהרָאי ַא ןופ עיזעָאּפ יד ןכוזרעטנוא
 רעשיסַאלק ַא .עזָארּפ סטרעדנוחרָאי םעד ךעלטנגייא זיא טרעדנוהרָאי ַא ןופ
 גָאלַאיד רעטציּפשעגרעביא ,רעטלקיצעג-שיטעָאּפ ןייז .ריּפסקעש זיא ליַּפשייב
 ,טייצ ןייז ןופ יטרַאּפער רעשיאַָאזָארּפ רעטושּפ רעד ןעוועג זיא

 טבילרַאפ ליפוצ ןעוועג ןענייז ייז רעבָא ,טנָאעג סָאד ןבָאה "עגנויא יד
 טכוזעג ןבָאה ייז ןוא טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ טעָאּפ םעד ןופ טלַאטשעג ןיא
 ,טלַאטשעג ןדיברָאמ ןוא ןטקנעבעגסיוא ןקיזָאד םעד ןשיווצ זעטניס םעד
 רעזדנוא ןופ ןכייצ רעד .רוד רעזדנוא ןופ עזָארּפ רעקידתמא רעד ןשיווצ ןוא
 -סקע ורמוא יד טָאה 1918 זיב 1014 ןופ .ורמוא עסיורג יד ןעוועג זיא טייצ
 -רעד ךעלטנגייא ןבָאה עגנוי יד .טלעװ יד טלסיירטעגפיוא ןוא טרידָאלּפ
 רעייז טָאה טעָאּפ ןקילָאמַא םעד ךָאנ טפַאשקנעב יד רעבָא ,ורמוא יד טליפ
 ,גנַאזעג קידהוולש ַא ןיא טלדנַאװרַאפ טפָא דיל קיאורמוא
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 ,טײקטריזיטעָאּפ רעקיזָאד רעד וצ האנש ַא טימ ןעמוקעג זיא קיווייל .ה

 -רעפ יד ןופ עיגָאלָאנימרעט רעזדנוא ןצונַאב ןלעװ לָאז ןעמ ןעוו ,זיא סָאװ

 .טייקשיללכ ליפוצ רַאפ ארומ סיוא שיטסינָאיצַאלָאזיא וצ ןרָאװעג ,רעקיצ

 "רעד זיא רע רעבָא ,טפַאשידיחי ןייז טכַארבעגטימ טָאה קיווייל ךיוא

 ןעמוקעג רע זיא ץלַא רעביא ןוא ץלַא ןופ רעמ רָאנ ,ללכ םוצ ןעגנַאגעג טימ

 טָאה רע .עיצקיד רעשיטעָאּפ רעטקיטעּפשרַאפ ַא ןופ עיצידַארט יד ןכערב

 רענעגייא רעזדנוא ןיא טעָאּפ םעד ןופ טלַאטשעג עיינ סָאד ןעיוב טלָאװעג

 ןַא ןוא קיזמ רעטרעגעלרַאפ ַא ןופ ןענָאלבַאש עוויטַארָאקעד יד ןָא ,טייצ

 האנש רעטנוזעג ַא טימ ןעמוקעג ךיילג זיא רע .טייקכעלדליב רעטצונעגּפָא

 -ליורג ערעזדנוא רַאפ טינ ךיז טסַאּפ סָאװ ,עיזעָאּפ ַא ןופ ןטיוצ יד וצ

 ,טקרעמַאב ןביוא ןיוש בָאה ךיא יוװ ,ןבעגוצ ןעמ ףרַאד תמאה ןעמל ,ןדַאקעד |
 טנעקעג טינ ןפוא םושב ךיז ןבָאה ייז רָאנ ,טליפרעד סָאד ןבָאה עגנוי יד זַא

 ייז ךיז טָאה קרַאטש ױזַא .טעָאּפ ןקילָאמַא ןכעלגנירדוצ םעד ןופ ןעײרפַאב

 טרָאװ ןופ ייס) קיזומ עטרעייזעגרעביא יד רענייב יד ןיא ןעגנוזעגניײרַא
 ןענייז ,ןופרעד ןעיײרפַאב טלָאװעג ךיז ןבָאה ייז ןעוו זַא (גנַאלק ןופ ייס ןוא

 ןוא טרָאװ ןטקידיילעגסיױא םוצ ,עיזעָאּפ ןופ ךוּפיה ןטולָאטבַא םוצ קעװַא יז

 ,טייקכעלגעט-גָאט רעקידצענעג
 ןייק ןעמוקעג קיוויל זיא עגרָאטַאק ןופ ןוא ריביס ןֹופ רענעּפָאלטנַא ןַא

 ןביוהעגנָא ךיילג טָאה רע .ןעשעג זיא םיא טימ סָאװ ץלַא ןלייצרעד קרָאי-וינ

 : עזָארּפ ןופ
 ,רענייגיצ יד טרַאנעגּפָא ךימ ןבָאה סע

 ,ןבעגעג רימ ןקנַאוק ַא דרעפ ַא

 :רימ ץרַאה סָאד טגָאז --- ןדנילב א דרעפ א

 ןבעלרעד טינ ןגרָאמ זיב טעװ רע

 יןקעטש ןסיורג ַא טימ םיא גָאלש ךיא

 .ןגיובעג טייטש --- טשינרָאג יװ רֶע ןוא

 ץלַא ךָאנ זיא ןילַא טײקשיאַאזָארּפ יד זַא ,טליפרעד ךיילג טָאה רע

 "ירעגנוה-טפול ַא ןוא רעטלעהעצ ַא ןעמוקעג זיא רע .לוק שיטעָאּפ ןייז טינ

 ןיא זַא ,טסואוועג רעבָא טָאה רע .טּפַאשטכענק ןופ ןרָאי ליפ ױזַא ךָאנ ,רעק

 -עצ ַא ןופ השוב יד ןרָאװעג ןסימשעגנייא ,ןרָאװעג טנערבעגנייא זיא םיא

 םיא ןיא זיא'ס רעבָא ,קעװַא זיא קיטייו רעשיזיפ רעד .בייל טעװעסַאּפ

 -פליה ןוא הענכה רעד ןופ קיטייוו רעד קיביײא ףיוא ןרָאװעג טעװעטַאקעגנײיא

 ןוא דניק ַא יװ ןילק טרעװ שטנעמ רענעסקָאװרעד ַא .ףוג ןופ טייקיזָאל

 ןרעװ ענייז טסיירט עקיצנייא יד זומ ,ןעגנילק טינ לָאז'ס לַאסקָאדַארַאּפ יו

 -גטסיירט ץלַא ,רעקידמירוסי ןוא רעטרעטַאיעצ סָאװ --- ביל עטרעטַאיעצ סָאד

 טרעוו רעטגיוורַאפ ןוא רעטשולחרַאפ ץלַא ,טיוט םוצ רעטנעענ סָאװ ,רעקיד

 .תומולח-טייהדניק ןופ לגיוו ַא ןיא בייל סָאד
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 זיא סָאד זַא ,טליפרעד ןוא לוק ןגייא ןייז טרעהרעד ךיג טָאה קיווייל
 ןטעָאּפ יד ןופ ןעגנַאזעג עמורפ יד יװ ,רוד רעזדנוא ןופ לוק סָאד רעמ
 -ַאטשרַאפ ךיוא רעבָא טָאה רע .עיזעָאּפ השרּפ ַא ריבעמ רדסכ ןענייז סָאװ
 זיא ביױהנָא ןיא .ָאכע ןַא ןופ ןרעװ טײלגַאב קיביײא זומ לוק ןייז זַא ,ןענ
 םעד ןגָארקעג ענייז עזָארּפ יד טָאה ךיילג רעבָא ,עזָארּפ טימ ןעמוקעג רע
 זיא סָאד זַא ,טליפרעד טָאה רע ןוא םירוסי ענעגייא ענייז ןופ לוקרעדיוו
 ,לוקרעדיוו ןקידנטײלגַאב ןייז טימ ןעמַאזוצ ,רע --- רע

 ,ליטש ןוא טיוט

 ,העש ךָאנ העש
 ?ָאד זיא רעװ
 ,ַאד ןיב ךיא

 ןופ ןטעָאּפ לצנערק םוצ טלעטשעגרָאפ ךיז ןוא ןעמוקעג טושּפ ױזַא
 ---לוקרעדיוו ןקידרדסכ םעד טימ ךיא ןיב ָאד רעבָא .ָאד ןיב ךיא --- רוד ןייז
 רעד ןופ רעטסיימ רעד ןרָאװעג זיא רע .העש ךָאנ העש ,ליטש ןוא טיוט
 טרעילש סָאװ ,ײרשעגכָאנ ןקידנשַאררעביא םעד ןופ ןוא הרוש רעצרוק
 ,לָאערָא ןַא טימ הרוש ןייז םורַא קידנעטש

 -ןטײלגַאב רעד ןוא גָאז רעטושּפ רעד .טרָאװ קידתמא סקיווייל זיא סָאד
 םוטעמוא ןוא .טייקכעלרעייפ וצ תוטשּפ יד טביוהרעד סָאװ ,ָאכע רעקיד
 ןוא ,טרָאװ ןגייא ןייז ןופ טירט יד ןיא יירטעג ןעגנַאגעג זיא קיווייל ואוו
 -טינ ןופ ליפעג םוצ ןכות ַא ןבעג וצ ןעגנולעג זיא םיא ןעוו לָאמ רעדעי
 םזגמ טינ ליפעג סָאד טָאה רע ןעוו לָאמ עלַא ;םירוסי עטפיוקעגסיוא
 טינ ךיז טָאה רע ןעװ ןוא טלטרעצעג טינ סָאד טָאה רע ןעוו ןוא ןעוועג
 ,טייקכעלרינַאמ רענעטָארטעגסױא ןוא רעטכייל ַא ןופ געוװ ןפיוא טזָאלעג
 דימת רע זיא --- ןרעטש יד וצ ּפָאק םעד ןסירעג טינ טָאה רע ןעוו רעדָא
 ַא זיא םזיגַארט .טרָאװ שיגַארט רעזדנוא ןופ טעָאּפ רעסיורג רעד ןעוועג
 -ךַאפ ךיוא זיא ,טימרעד טשנעבעג זיא סָאװ רעד .ןקע ייווצ טימ ןקעטש
 סָאװ ,שימָאק"יגַארט ןרעוו וצ טינ ידכ ,ךַאװ רעד ףיוא רדסכ ןייז וצ ןטלָאש
 ,שימָאק-ימָאק יו רעגרע ךָאנ לָאמטּפָא זיא

 ,םעזוב ןיא ךעלעגייפ ןייק ןגייל טינ םיאנוש סקיויל ךיז ןלָאז רעבָא
 טלכיורטשעג רע זיא "ןעוועג טינ ךיא ןיב עקנילבערט ןיא; ךוב ןייז ןיא זַא
 רעטנוא ןלַאפעג ןצנַאגניא זיא ןוא ,קיטַאמעט רעקיפיואנביוא ןַא טימ ןרָאװעג
 ךס ַא ןיא ןרָאװעג טלכיורטשעג רע זיא יאדווא ,סעמעט ענייז ןֹופ אשמ רעד
 ןבָאה רימ יװ ,ןרָאװעג טלכיורטשעג לָאמ ךס ַא ןענייז עלַא רימ יו ,רעדיל
 *ילבוס ךיז רַאפ טַאהעג ןבָאה רימ לייוו ,ןרעוו טלכיורטשעג טזומעג רשפא
 סיורג זיא סָאװ ,קיווייל רעד ָאד ךיוא רעבָא זיא ךוב םעד ןיא .קיטייו ןטרימ
 רעצרוק רעד ןופ רעטסיימ רעד זיא סָאװ ,עזָארּפ רעכעלרעייפ ןייז טימ
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 טגָאלש סָאװ ,לוקכָאנ םעד ןופ ,טרָאװ ןטלגילפעג ןקידמיצולּפ םעד ןופ ,הרוש

 ,הרוש ןייז תובישח טיג ןוא ףיט רעד ןיא

 םיגונעתי'טשרמולכ ןופ ןטימ ןיא ;רָאנ טסיירט ַא
 .ןעמוג ןיימ ףיוא םַאלפ רענעקורט ַא ןענערב טמענ
 : םיגורה-םישודק ןופ לוק-תב ַא רָאלק רעה'כ ןוא
 .ןעמוק ךָאנ ,ןעמוק ךָאנ טעװ ייר ןייד ,ךיז גרָאז טינ

 ,(89 טייז)

 .עשיטנעטיוא ןַא זיא רוביג םוצ יו רעמ ,שודק םוצ האנק יד

 טינ לָאז סָאד יװ ןוא ןייז טינ לָאז טפַאשקנעב ַאזַא "טנוזעגמוא, יװ ןוא

 ,ןיילַא טינ ןברַאטש םידיחי ערעזדנוא לייוו ,תורצ עיינ ןקידניקנָא טימ ןקעמש

 -רַאפ וצ ךוזרַאפ סקיווייל רעבָא סָאד זיא ,רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןיא רָאנ

 ביוא .בייל שלגניי טעװעסַאּפעצ ןוא טמעשרַאפ ןייז ןוקית ןבעג ןוא ןקיטּפַאה

 לבקמ ייז ןעמ זומ ,הרובג ןופ טינ ןוא שודק ןופ ּפעלק יד ןענייז ּפעלק יד

 ,טפיוקעגסיוא ןיילַא טימרעד בייל עטמעשרַאפ סָאד טרעוו ,ןייז 'הבהאב

 "ךיל טימ טרָאּפעג; ןקיווייל ייב טרעוו שודק ןופ לָאבמיס רעד זַא ןוא

 ןייז זיא ,"סָאמ ןוא רדס לי יירשעג וליפא,, זַא ,רָאנ טקנעדעג רע ןעוו ןוא

 טָאה רע סָאװ ,טרָאװ םעד ןופ ילברעדנַאנַאפ ןוא גנולַארטשסױא ןַא טרָאװ

 ,קירוצ רָאי קיצרעפ עּפַאנק טימ טכַארבעג זדנוא

 ףָארטש ַא רָאג רימ טמוק יצ
 ?ור ךָאנ ןרַאג ןופ
 ףָאלש רעד טמוק טָא זַא

 יוצ ךימ טלגָאנ ןוא
 ,(67 טייז)

 ,ןבעל ןופ ןיזמוא םעד טליפעג געט-טכרָאפ יד ןיא טָאה רענייא רעדעי

 ןיא רעבָא ,טיוט םעד ןפָאלשרַאפ ןֹופ הללק יד --- ור ןופ ,ןסע ןופ ,ןפָאלש ןופ
 ןופ ץנעסעטניווק םעד קיווייל זדנוא טיג "טרָאװ סָאד דײשּפָא ןופ, דיל ןייז
 יד ןיא ,טרָאװ ןטימ ןדייש ךיז ןענעק טינ ןופ ,םזילַאוד םענעטלָאשרַאפ םעד
 טָאה רע ןיז ַא רַאפ סָאװ ,טקרעמַאב ןוא ;ןבעל רעזדנוא ןופ געט עטסגרע

 . ,טרָאװ ןקיטכיר םעד רַאפ

 ףָאלש רֶעד טמוק טָא ןוא

 .וצ ךימ טלגָאנ ןוא

 סקיווייל ואוו טרָאד .ןטקיציײרקעג ַא ןופ ףָאלש רעד טרעוו ףָאלש רעד
 ,זדנוא טימ ןעמַאװצ טדער רע ןעוו ,קידרוביצ ךיוא זיא טרָאװ רעדנוזַאב
 טביוהרעד סָאװ לוקכָאנ קיטרַאנגיײא ןייז ןופ טײלגַאב לוק ןייז קידנעטש טרעוו
 | ,טרָאװ ןייז
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 ,ןדיל ערעזדנוא וצ ךיוה זדנוא בייהרעד
 ; ןייּפ רעזדנוא יװ ןייז סיורג ןלָאז רימ

 ןדיינשרַאפ וצ דנוב ַא חוכ זדנוא ביג ,ָא
 ,ןייז'קיבײא ןופ העש רעטצעל טימ

 ,רעייפ ןיא ,רימ יװ ,ןענערב רעדלעפ יד

 ; ןייא טינ ייז טלמַאז רענייק ןוא
 -- רעייש רעד ,לַאטש יד ,ףיוה רעד ,זיוה סָאד
 ,ןייז'קיביײא ןופ םַאלּפ ןטצעל ןיא

 414 טייז)

 -קיבייא ןופ םַאלפ ןטצעל ןיא, טניימ סע סָאװ ,טַארוקַא טינ סייוו ךיא
 ךיל סָאד לייוו ,םַאלפ ַאזַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,םיא ביולג ךיא רעבָא ,"ןייז
 ןגָאז וצ וליפא טלעפעג רימ .ָאכע ןכעלרעייפ ןקילָאמַא סקיווייל טגָאמרַאפ
 טלמַאז רענייק ןוא , --- האובת ףיוא טינ ןוא ןײלַא רעדלעפ יד ףיוא טקעריד
 סָאװ ,םעד ןופ גנַאלקכָאנ ןֹוא ןָאט רעד דיל םעד ןיא ןַארַאפ ."ןייא טינ יז
 ,"רעטסיימנייוועג ַאק --- ןָא טפור קיווייל

 -יױו רעדעי .רַאפעג יד עקַאט טגיל ָאד ןוא רעטסיימנייוועג ַא זיא רע
 ןזרעפ ןיא ןעלדנַאװרַאפ רע ןעק עמעט עקידנענייוו רעדעי ןוא הרוש עקידנענ
 קיווייל סָאװ ,ןעיירעטסיימ-ןייוועג ךס ַא ןַארַאפ ךוב ןיא עקַאט ןענייז'ס ןוא
 "נייועג םעד ןעמַאצ טפרַאדַאב טושּפ טָאה רע .ןביירש טרָאטעג טינ טָאה
 ןעמַארג --- ןענייועג עלַא ןופ ןכַאמ ןזָאל טינ םיא ןוא ךיז ןוא רעטסיימ
 ַעלַא טימ ,קיווייל ןתמא םעד ןפורעגסיורַא ןבָאה ןענייוועג יד ואוו טרָאד רעבָא
 טזָאלעג טינ ךיז ןבָאה תולעמ יד ואוו טרָאד ןוא תולעמ ערעייהעגמוא ענייז
 ןיב עקנילבערט ןיא, ךֹוב ןייז ןיא ,רע זיא ,עמעט רעד ןופ ןציילפרַאפ
 רשפא --- ,רעדיל עקיטכיוו ענייז עלַא ןיא יו סיורג ױזַא ,"ןעוועג סינ ךיא
 -רַאפ וצ ןעגנולעג םיא זיא רעדיל ךס ַא ןיא לייוו ,רעפייר ןוא רעסערג ךָאנ
 טעװעדָאהעג ןבעל ץנַאג ןייז טָאה רע סָאװ ,םענייז קיטייוו ןכעלטנגוי םעד ןגיוו
 ןקינעטרעטנוארַאפ וצ טעָאּפ םעד טגנילעג לָאמטפָא .טלטרעצעג וליפא ןוא
 ןופ רעקיטכיוו זיא ןבעל לַאנָאיצַאנ רעזדנוא זַא ,ןעזרעד וצ ןוא ללכ םוצ ךיז
 ,קיטייו םענעסימשעגניירַא-קיבייא-ףיוא ,םענעגייא םעד

 ,רעדירב עשידיי ,ךייא וצ

 ;ױזַא ןגָאז ךיז טליװ

 רעדילג ערעייא ןיא טיהרַאפ

 ,ײװ ןוא רעיורט ןופ טּפַאז םעד

 טפַאז םעד טימ קיביײא ףיוא ןעקנירטוצנָא ךיז הצע רעד ךָאנ רעבָא
 ןוא טנַאה עלַאנָאיצַאנ עקידנעיוב יד טעָאּפ רעד ךיילג טעז ,רעיורט ןופ
 קלָאפ םעד תבוטל ,רעקילָאכנַאלעמ ןרַאבליײהמוא םעד ,ךיז טקיטייזַאב רע
 ,ןבעל ןוא ,סיפ יד ףיוא ןרעו טלעטשעגקירוצ זומ סָאװ
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 ,רעייפ ַא ךייא ןיא עז ךיא

 טנעה ערעיא יװ עז ךיא

 רעיירטעג טימ טפַאשביל טימ

 -- טנעװ עשימייה וצ וצ-ןלַאפ

 ךיא בײרשַאב ןוא ךיא סירגַאב
 ,טנַאה עקידנטעלג יד
 ךיא ביירטרַאפ ןיײלַא ךיז ןוא

 ,(128 טייז) ,דנַאל-ורמוא ןטייוװ ןיא

 -טינ ,ןטלַא םעד ןופ ,הרוש רעשירעטסיימ רעצרוק רעד ןופ טעָאּפ רעד
 וצ טכוזעג לָאמ ךס ַא ןיוש ךיז טָאה רע שטָאכ) קיטייוו ןטפיוקעגסיוא
 ןטייו ןיא ךיז טביירטרַאפ ,(םוטרעריטרַאמ ןופ עיזיוו רעד טימ ןזיילרעד
 םעד ןיא --- ןעיוב וצ קירוצ ןָא ןביוה ןשטנעמ עטושּפ יד ןעוו ,דנַאל-ורמוא
 ןעוועג טלָאמעד ךיוא ןיוש זיא'ס ואוו ,דנַאל-ורמוא ןקילָאמַא

 ליטש ןוא טיוט
 .העש ךָאנ העש

 טנעה עטשנעבעג יד סנטייו ןופ טציא ןעמ טרעה טייקטיוט רעד ןיא
 ךיז טיצ קיגַארט ןופ טעָאּפ רעד ןוא סרעטכירפיוא ןוא סרעיוב יד ןופ

 ,דנַאל-ורמוא ןטייוו ןיא --- רעטייוו ךָאנ קירוצ
 וצ רָאנ טינ ,ןפורוצקירוצ ןייא ךיז טיג ןקיווייל ואוו םוטעמוא ןוא

 רעדיל עכעלטע ןיא ייס .הרוש רעקיגָאװ ,רעצרוק ןייז ןופ ןטנַאירַאװ ןכַאמ
 רע זיא ,"וד יו ליטש. --- יוװ דיל ַאזַא ןיא ייס ,"ןטרָאג ןיא חרוא ןַא; ןופ
 ,עטכעלש ענייז ןופ ךס ַא רעביא טריפמואירט סָאװ ,רעטסיימ רעד ץלַא ךָאנ

 .רעדיל עטחומעגסיוא
 יוד יװ ליטש ןיב'כ = |

 -- ון1 יװ םוטש ןיב'כ '

 טָאג ןיימ ,טָאג ןיימ
 יור רעטצעל ןופ

 ךימ זיא גונעג

 ןכייצ רעטסדנימ ןייד

 שינעגייווש ןייד

 .ןכיירגרעד ךימ לָאז

 .רעכעלרעייפ ץלַא רעטייוו סָאװ טרעוו סָאװ ,שחלב הליפת עתמא ןַא

 '--- טָאג ןיימ ,טָאג ןיימ
 ;ןײלַא וד זיא'ס
 ,ייױשעג ןייד זיאס

 ,ןייװעג ןייד זיא'ס

 לָאמַאטימ סָאװ
 ,קיגנַאלק ךיז טגָארטעצ

 טלַאשעצ טרעװ ןוא
 ,קיגנַאזעג טרעװ ןוא
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 ,טָאג ,ךימ ףָארטש טשינ

 ,רַאפרעד ףָארטש טינ

 ךיז ןיא ךיא סָאװ

 ,רָעצ ןייד בעװרַאפ

 גָארטעצ ךיא סָאװ

 ,רעטרע עלַא ןיא

 גנאזעג-ייוו םעד

 .רעטרעװ ענייד ןופ

 רעדיוו לָאז סָאד יװ ןוא ,ןעגנילק טינ לָאז סָאד שילָאטסָאּפַא יװ ןוא
 טרעכיור סָאװ ןהכ ןקיבײא םוצ יװ ןקיווייל וצ תועיבת יד ןרעקַאלפפיוא טינ
 םעד .טימ ךייוו דיל סָאד רעבָא טרעוװ ,עמעט-טָאג רעקיבײא רעד וצ ךערייוו
 , -- טעָאּפ ןופ ץילב-טרָאװ ןקידנשַאררעביא

 גנַאזעג-ייװ םעד

 .רעטרעװ ענייד ןופ

 טרעוו יירשעגייוו ןייז ןופ ןעוו םוטעמוא .ףמואירט סקיווייל זיא סָאד
 .עטלייוורעדסיוא ערעזדנוא ןופ רענייא רע זיא ,גנַאזעג"ייוו

 ערעדנוזַאב יד ףיוא ןזייוואוצנָא ןעמונעגרעטנוא ךיז בָאה'כ יוװ ױזַא ןוא
 -נופ ןטכעלש ַא ףיוא טלעטשעגקעװַא זיא סָאװ ךוב ןיא רעדיל עקיטכערּפ
 עכעלטע טימ רעדיל עכעלטע קידנעיײגייברַאפ ןענָאמרעד ךיא ליוו ,טנעמַאד
 ןופ דיל סָאדא -- עמעָאּפ עשירענָאיזיװ עסיורג יד ,רעדיל יד ןופ ןטַאטיצ
 -- (189 טייז) "רעדנואוו ןטושּפ

 טנעה ענייז רעדיװ סיוא טקערטש רע
 :רעטילגעצ ןיא הליפת ןיא
 טנעװ עניילק עניימ וצ גָארטרעד
 ,רעטיצ ןכעלרעטָאפ ןיימ

 טרעשַאב ןיוש זיא טנעװ יד ביוא ןוא
 --- ןלַאפרעדנַאנַאפ ביוטש ןיא
 ,דרֶע רעליוה ףיוא גיװרַאפ דניק ןיימ
 ,((190 טייז) ןלַארטש-טנװָא ןופ סיוש ןיא

 -- "רע טמוק טָאא --- דיל עשילַאקיזומ סָאד

 ,רעייז רערעטיול רעד ,רע טמוק טָא
 ןַאמ רערעטיול רעד תוברוח ןופ
 ,רעייג םעד --- םיא גנַאל ןופ ןיוש ןעק ךיא
 ,(210 טייז) .ןַאש ןקידנואו ןטעקַאנ טימ

 ןטַאט ַא ןופ גָאטיװװו םעד טימ ,"ןוז ןיימ וצ; דיל עקידשפנה-ןובשח סָאד
 --- תומחלמ-טלעוו ייווצ ןופ טקודָארּפ ַא
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 םערָאװ ןוא שטנעמ ןוא טָאג
 יוד ואװ ןייז ןליוו

 םערָא ןגנוי ןייד וצ
 יוצ ןלַאפ עלַא

 ןעינק וט ךיא יװ עז
 --- ייווצ ןעמוהת ןשיװצ
 ןעילב ןענעק טסלָאז וד

 .ייגרַאפ ךיא ואו טרָאד

 סָאװ ,הרוש רעצרוק רעד ןופ רעגָאז רעכעלכײלגרַאפמוא רעד רעדיוו

 יד זַא ןסעגרַאפ טינ ףרַאד'מ .ָאכע ןכעלרעייפ ַא םיא ייב דימת טגָאמרַאפ

 ןרעו ןטייקכעלגעמ-ןעמַארג יד זַא ןוא ןביירש וצ רעווש זיא הרוש עצרוק

 שממ טקיטלעװעג קיווייל רעבָא .טײקטקַאּפמָאק רעד בילוצ ןּפמורשעגנייא

 "געמ עטסטיירב יד סױרַא ריא ןופ טגָאלש ןוא הרוש רעצרוק רעד רעביא

 : .ןטייקכעל

 -קילגמוא ןַא ןופ רַאּפשנָא םעד ןבָאה אקווד טשינ זומ קיווייל זַא ןוא

 ןעק ,טיקשירעלָאמ רעקידתובחר ןופ טעָאּפ רעד ךיוא זיא רע רָאנ ,עמעט

 טימ ןָא ךיז טביוה סָאװ ,ײדנַאל-רבדמ ןיא תבשפ יװ דיל ַאזַא ןופ ןעז ןעמ

 -- זרעפ ןקימענרַאפ ַאזַא

 ףדנוצעג ןעייטש תורונמ-סוטקַאק יד
 ,דנַאל רבדמ ןיא תבש רעקיבייא זיא'ס

 -- ןדנור םוצ ,םַאלפ םוצ רעגניפ ןייד סיוא קערטש

 .טנַאה רענעפָא רעד טימ ןוז יד ןָא ריר

 : זרעפ ןקידהחונמ םעד טימ ךיז טסילש דיליס ןוא

 ףדנוב ןופ דנוב רעד תורודל ןטינשרַאפ

 צ טלַאפ טכַאנ יד גנושטנעב ןוא טסיירט טימ

 ןדנוצעג ןעייטש תורונמ ןענָאילימ יד

 .(694 טייז) יור ןוא טלעװ ןשיװצ דנוב םעד ןטיה ןוא

 ךס ַא סױרַא טמָארטש רעדיל עשיקנילבערטמוא ,עקיטייז סקיווייל ןופ

 ןרעװ ןזענעג טינ ןעק סָאװ ,קלָאפ ַא רַאפ טסיירט לסיבַא ךיוא ןוא םימחר

 ענייז ןענעייל רימ ןעוו אקווד .קילָאבמיס רעטלצניקעג ןוא רעטכייל וצ ַא ןופ

 רעדיל ענייז יו טנייה ןייז ןופ קורדסיוא רעתמא רעד ןענייז סָאװ ,רעדיל

 ןענייז ,טלָאמעד ןייז ןופ קורדסיוא רעד ןעוועג ןענייז רָאי קיצרעפ עּפַאנק ןופ

 . דײריַאטַאקַאטס ןופ רָאטּפלוקס םעד טימ ןגָאזוצטימ טגיינעג רימ

 רעיול טינ ,גָאי טינ
 ,טסיירגעג ןייז וצ
 רעיורט ןליטש ןיא

 880 טייז) .טסיירט ןייד ןיפעג



 79 ןעגנולייצרעד סיקסניּפ דוד

 יד ןַארַאפ זיא רעיורט ןויטַאטישטער טשינ ןוא ןליטש סקיווייל ןיא ןֹוא

 רעכעלרעמעי רעקיטייצטנייה רעזדנוא ןֹופ טייקכעלרעייפ ןוא טייקנביוהרעד

 ,רוד רעזדנוא ןופ עיזעָאּפ יד ךיוא יווייס זיא סָאװ ,עזָארּפ

 ןעננולייצרעד םיקסניפ דוד

 עּפַאנק טימ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןיירַא זיא יקסניּפ דוד ןעוו
 ןופ רעביירש ַא ןייז וצ ןעמונרַאפ ךיילג ךיז רע טָאה ,קירוצ רָאי קיצכעז
 -עֿמש ענייז ןופ טייקרעכיז רעד טימ ןעמוקעג זיא רע .םענרַאֿפ ןסיורג
 סנצימע רעדָא ,לקינייא סמענייק ןעוועג טשינ זיא יקסניּפ .קרעוו עקידרעט
 םוצ ףתוש רעכיילג ַא ןרָאװעג ךיג רָאג זיא רע רָאנ ,דימלת רעשירַארעטיל
 זיא ,ץרּפ .ל .י יבר רעד שטָאכ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןיבר
 ,רָאי קיצנַאװצ טימ םיא ןופ רעטלע ןעוועג

 ביױהנָא םייב ךיילג טָאה סָאװ ,רעביירש יד ןופ ןעוועג זיא יקסניּפ
 ןיא .ןביירשסיוא טפרַאדַאב זיולב סע טָאה רע -- ךיז ןיא טגָאמרַאפ ץלַא
 ןויטקודָארּפ ןופ ןָאט רעד ןיוש ךיז טרעה ןעגנולייצרעד עטשרע ענייז
 ּפָאק םענעביוהעג ַא טימ רוטַארעטיל רעד וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעביירש
 ,בשות ַא ןופ טייקרעכיז-טסבלעז רעד טימ ןוא

 ןופ לטנַאמ ַא ןפרָאװעגפױרַא ןיקסניּפ ףיוא טָאה טייקידבשות יד
 -טפירש ןעוועג ןענייז ןכַאז ערעטכייל ענייז וליפא .טסנרע ןקיטייצירפ ַא
 עכעלטנגוי ןייק ןענוגרַאפ טשינ ךיז ןבָאה ייז רעבָא ,טכייל-שירעלעטש
 לָאמעלַא טָאה רע לייוו ,ײרעגנַאפנָא ייב ןיקסניּפ ןּפַאכ וצ רעווש ,ןזירּפַאק
 טלַאטשעג סָאד טָאה ןרָאי עגנוי ענייז ןיא וליפא .שירעביירש ןבירשעג
 ךיז ףיוא טָאה רע ןוא ןגיוא ענייז רַאפ טבעוושעג רעביירש ןסיורג ַא ןופ
 רעביירש רעסיורג רעד ןעוועג זיא רע .לוע ןשירעביירש ןסיורג ַא ןעמונעג
 רערעדנוזַאב ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד ?טרינָאּפמיא ױזַא ןיקסניּפ טָאה סָאװ
 סָאװ ,רעלעטשטפירש םעד ןופ טלַאטשעג עשיטעטניס סָאד רָאנ ,רעביירש
 ךס ַא טימ ןוא טרעדנוהרָאי עטנצניינ סָאד טקידנערַאפ לַאפמואירט טָאה
 ןיא טרישרַאמנײרַא רע טָאה גנוטרַאװרעד רעקידיירפ ןוא טײקנדָאלעגנָא
 טַאהעג ןיילַא טָאה סָאװ ,רעביירש רעד זיא סָאד .טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ
 זיא טרָאװ סָאד זַא טביולגעג טָאה ןוא טרָאװ םעד רַאפ ץרא-ךרד סיורג
 ןטצעל ןיא .ןשינרעטצניפ עלַא ןטכײלַאב טעוװ סָאװ ,שרופמה םש רעד
 ןסיורג ַא טלקיװטנַא טָאה סָאװ ,רעביירש רעד ןעוועג סָאד זיא לכה ךס
 -ָארּפ "ןעּפ ענייז עלַא וצ ןוא קרעװ ענעגייא יד וצ ,ןײלַא ךיז וצ ץרא ךרד
 ןקידתוימשג םעד ןיא עבילנגייא ןייק ןעוועג טשינ רעבָא זיא'ס ,ןטקוד
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 ןופ עיסימ רעד ןיא טייקטביולגעגנייא ןַא ןעוועג רעכיג זיא'ס רָאנ .,ןיז

 ךיילג יקסניפ דוד טָאה לטנַאמ םעד טָא .רעביירש ןטלייװרעדסיוא םעד

 ,רעטרעוװ ןָאילימ עכעלטע ןביירש טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע ןוא ךןָאטעגנָא

 ןופ טפַאשרעדורב רערעכעה רעד וצ טרעהעג רע זַא ןגייצרעביא וצ ידכ

 ַא ייז ייב זיא ןביירש סָאװ ,רוטַארעטיל ןענכוד סָאװ ,עטלייוורעדסיוא יד

 ןביירש רעייז ןופ רעכעה טפָא טײטש טסנרע רעד ןוא ,טסנרע רעסיורג

 ןענרעל וצ ןוא ןגָאז וצ רעביירש םעד טסיוטש ןֹוא סע טנטָאשרַאפ ןוא

 ןוא ענעבירשעג סָאד רעבירַא טמיוש עטגָאזעג סָאד ןעוו ,טלָאמעד וליפא

 ,טייקילייה רעשירַארעטיל רעקיפוגדזָא ןַא טימ רעטרעוו יד טציילפרַאפ

 .טגַאװעג ךיוא רָאנ סיורג רָאנ טשינ ןענייז רעביירש עסיורג יד טָא

 ערעייז ןופ םָארטש ןגעק ןביירש ייז ןעוו וליפא ,ןביירש וצ ךיז ןגעוורעד יז

 לייו ,ענעסעזַאב יו ,עטּפַאכרַאּפ יוװ ןביירש ייז לייוו ,רעטרעוו ענעגייא

 ןבעג וצ טשינ טּפָא טגנילעג ייז ןעוו וליפא ,טייקנייש ןקידערּפ ןליוו ייז

 .טייקנייש

 ךיז יז ןלעװ קידנביירש זַא ןסיװ רעביירש עסיורג יד טָא רעבָא

 יז זַא ןסייוו ייז .ןייא ןלעטש ייז ןוא ןכַאז עקיטכיוו וצ ןדעררעד טרָאפ

 ןטלּפָאט םעד ךרוד זַא ןוא ןרָאי ךס ַא ,ךס ַא ןוא קרעוװ ךס ַא ,ךס ַא ןבָאה

 ןופ טמוק סָאװ ,טייקכעלרעייפ ַא ןטכיילכרוד קידנעטש ךיז טעװ ךס ַא

 "קודָארּפ עטסרעמ יד .,ןביירש ןופ לַאוטיר םעד ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןטכירּפָא

 ךיז ןטיירגרַאפ ייז .קרעוו ערעייז ןופ תוכז ןיא גנַאל ןבעל רעביירש עוויט

 יז סָאװ ץלַא ןלייצרעדסיוא ןענעק וצ ידכ םימי תכירא טימ הליחתכל

 | ,ןלייצרעד וצ ןבָאה

 טניימ ןביירש סָאװ ,ענעבילקעג יד וצ קפס ןָא טרעהעג יקסניּפ דוד

 רעטַאעט םוצ ךיז ןדנעוװ ןייז .עינָאמערעצ עכעלרעייפ ַא ןטכירּפָא ייז ייב

 ןַא ןעװעג לכ םדוק ןביירש זיא םיא ייב לייוו ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא

 ענייז ןצַאש וצ בָאגפיוא ןיימ טשינ טציא זיא'ס .ןעעדיא ןופ ןליּפשסױא

 ואוו ,סעמַארד יד ןפורוצנָא ץַאלּפ סָאד טשינ ךיוא ָאד זיא'ס .סעמַארד

 טימ ןוא שנעמ טימ ןעגנוזעגנעמַאוצ ךיוא עקַאט ךיז ןבָאה ןעעדיא יד

 רעגייטש ןייז ןגעוו ןוא חסונ ןטיירב סיקסניּפ ןגעוו זיולב ָאד דער'כ .ןבעל

 זיא ,רָאי 78 ֹוצ ,טציא .טרעלעמשרַאפ טשינ ןבָאה ןרָאי יד סָאװ ,ןביירש

 "גייא ןוא טביולגרַאפ ױזַא ןוא ויטקודָארּפ ךעלטנגוי ױזַא ץלַא ךָאנ רע

 ַא ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעוו ןעװעג זיא רע יװ ,טביולגעג

 +ערעירַאק רעשירַארעטיל רעקיטרַאפ ַא טימ ,ןַאמרעגנוי רעקירָאי-7

 רעגייטש ןייז טרעלעמשרַאפ טשינ ןבָאה ןרָאי יד זַא גָאז ךיא ןעוו

 עקַאט רָאנ ,חבשל רָאנ טשינ ןייטשרַאפ סע לָאז ןעמ זַא ךיא ליװ ,ןביירש

 ,שירעדנעװשרַאפ ךעלטנגוי ױזַא ןייז טנייה ךָאנ ןעק רע .ךיוא טרעקרַאפ

 ךיוא .קירוצ טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא רעביא טימ ןעװעג זיא רע יװ
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 ,ןייז ןקתמ ץלַא טעװ רע זַא ,טייקרעכיז יד ןביירש ןייז ןיא ןעמ טליפ טציא
 סָאד טפָא םיא טלעפ טציא ךיוא ,ןטימ עמַאס ןיא ץלַא ךָאנ טלַאה רע לייוו
 "עגייא ןבָאה ףרַאד סָאװ ,ךַאז רערעדנוזַאב רעד רַאפ דלודעג עשירעלטסניק
 | : ,ןוקית םענ

 םעד ןופ ןבייוש עקיניזטסבלעז סָאד זיא ןביירש רעגייטש סיקסניפ
 טנעגיריד רעד זיא רע זַא ,טשינ לָאמנייק טסעגרַאפ סָאװ ,רעלעטשטפירש
 ןייא ןייק ףיוא ךיוא טסעגרַאפ רע .ןשינעעשעג ןופ ןוא רעטרעוװ ענייז ןופ
 ןעוו ןטלעז .רעביירש םעד רַאפ עמעט ַא זיא ןבעל סָאד זַא טשינ טונימ
 סיקסניפ .עמעט רעקיסַאּפ ַא ןָא ,טייהרעדנילב ןבעל םעד ןגעוו טביירש רע זַא
 זיא ריא ןיא סָאװ ,עמעט ענעפילשעג טוג ַא יװ זיא גנולייצרעד עטוג ַא
 רעד טימ גנולייצרעד יד זיא ןסָאגעגנײרַא ןוא .גנולייצרעד יד ןסָאגעגנײרַא
 טשינ לָאמנייק ךיז ןעק סָאװ ,רעביירש ןטינעג ַא ןופ טייקרעכיזטסבלעז
 ,ןשטילגסיוא קידווענח

 ףגָאז ןלעװ טימ ןוא ןביירש טימ ןעמונרַאפ ױזַא ןעוועג זיא יקסניּפ
 רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד רַאפ טייצ ךס ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע זַא|

 טלעפ ,רעגנַאפנָא ןייק ןעועג טשינ לָאמנייק זיא רע לייוו ,טסנוק-ביירש
 טסימיטּפָא רעסיורג ַא עבטב זיא יקסניּפ .ןביירש ןייז ןיא טפַאשגנוי םיא
 םיא טלַאפַאב ןטלעז ץנַאג .שטנעמ רעשיטסילַאעדיא ןַא זיא רע .רעביולג ןוא
 ,טנקלָאװרַאפ לָאמַא ָאי רשפא טרעוו ןוחטב ןייז .לפייווצ ןופ טעמוא רעד
 וליפא .תוחוכ ענעגייא יד ןיא ןעלפייוצ וצ טשינ טייצ ןייק טָאה רע רָאנ
 לפייוצ ןייז םורַא עמעט ַא ןיוש רע טניפעג ,ךיז ןיא טלפייווצ רע ןעוו
 לָאמנײק רע טָאה טעּפמיא-ביירש ןייז ןיא רעבָא .ןָא סע טביירש רע ןוא
 ,רעטרעוו טלעפעגסיוא םיא ןבָאה סע ןעוו ,ןגייווש וצ טייצ ןייק טַאהעג טשינ
 ןופ ןלעפסיוא סָאד טדעררַאפ ןעמ זַא ןוא .טדעררַאפ לָאמעלַא ייז טָאה רע
 ,ןטייקליוה ענעסָאגרַאפ לָאמטּפָא רעטרעוו עטדעררַאפ יד ןענייז ,רעטרעוו

 גנַאל טשינ זיא סָאװ ,"ןעגנולייצרעד ערעדנַא ןוא טבעל רע; ךוב סָאד
 ןוא דיי ןסייה ַא ןופ --- תולעמ סיקסניּפ עלַא טגָאמרַאפ ,ןענישרעד קירוצ
 ,םשה שודיק ןקידחצנ רעזדנוא ןופ םזיגַארט םעד טעז רע ,ןימאמ ןסיורג
 ץטיוט ןענָאילימ ערעזדנוא ןופ טייקיטסיזמוא יד טביהרעד רע שטָאכ
 טביירש רע ?יתמ דע --- רע טיירש ,ןעלמיה יד רעביא ןוא ןעלמיה יד ֹוצ זיב
 ,טנעמַארעּפמעט ןשירַארעטיל ַא טימ ,קירוצ רָאי קיצפופ טימ יװ ,טנייה
 עשיזיפ טימ וליפא סע טסעמ ןעמ ןעוו ,ןרעדנואוַאב וצ שממ זיא סָאװ
 ןקיטסײגרַאפ וצ ףיוא טשינ טרעה רע סָאװ ,תוחוכ

 ַא טנעמַארעּפמעט רעד זיא קירוצ רָאי קיצפופ טימ יװ טקנוּפ רעבָא
 -ץעגנָא-ןגייא רעד ןופ ןָא ךיז טדניצ סָאװ טנעמַארעּפמעט ַא ,רעשירַארעטיל
 רעדעי ןייז טײלגַאב סָאװ ,שאה דומע רעשירעביירש ןייז .עמעט רעטנכייצ
 ןייז טנקלָאװרַאפ סָאװ ןנעה דומע רעד ןילַא לָאמטּפָא טרעוו ,גנולייצרעד
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 רענעגייא ןייז ףיוא ןטָאש רעסיורג ַא יו ךיז טגייל רע .גנולייצרעד ענעגייא

 טכיר רע זַא רע טליפ טביירש רע תעב סָאװ ,רַאפרעד ץלַא ןוא גנולייצרעד

 "רעד עטשרע יד ןָא ךיז טביוה טסיזמוא טינ .ןביירש ןופ הדובע יד ּפָא
 -עג ךיז טָאה רעלעטשטפירש רעד, :ץַאז ןקיזָאד םעד טימ ךוב ןיא גנולייצ
 "סעמעט טימ -- רעקיטכיר ,עמעט ַא טימ טלגנַאר

 טונימ ןייא ןייק ףיוא טינ ןעמ טרילרַאפ ןָא טנעמָאמ םעד ןופ ןוא
 ןוא רעלעטשטפירש רעד טייטש גנולייצרעד רעדעי רעטניה זַא ,ליפעג סָאד
 .עמעט ַא טימ שינעלגנַאר ַא זיא גנולייצרעד רעדעי זַא

 טימ רעלעטשטפירש רעד ךיז טצונַאב "טבעל רע, גנולייצרעד רעד ןיא
 "על ןבָארגַאב טרעװ סָאװ בר ַא ןגעוו קינָארכ-גנוטייצ לקיטש קיטרַאפ ַא
 -עבעל םעד רעביא ןקעטשסיורַא ּפָאק םעד ןזָאל םיאמט יד ןוא טייהרעקידעב

 .רבק ןקיד
 טָאה רע; : ןושל-גנוטייצ טימ קיסעמגנוטייצ ןָא ךיז טביוה גנולייצרעד יד

 ,עפָארטסַאטַאק רעקיליורג רעד רעביא קיטיוו-רעדיוש םעד ךיז ןיא ןגָארטעג
 ,ךָאי ןשיצַאנ םעד רעטנוא סָאװ רעדנעל יד ןיא ןדיי יד ןלַאפַאב זיא סָאװ
 סױרַא ךיז טסייר רעטעּפש ,"יירשעג-ץרַאה ןייז רַאפ קורדסיוא טכוזעג ןוא
 ."עמעט ַא שינעעשעג רעדעיק :רעביירש םייב

 -וצ ,טרעדיושעגפיוא טָאה רעלעטשטפירש רעד; --- רעטעּפש ךָאנ ןוא
 .קַאב רעקניל ןייז ּפָארַא טלקײקעגּפָארַא ךיז טָאה רערט ַא ,ןגיוא יד טכַאמעג
 טנעה יד טקירדעגנעמַאזוצ ,רענייצ יד ןסיבעגנעמַאװצ רע טָאה גנילצולּפ
 -טנַא ןופ קורדסיוא ןטרַאה םעד ןעמונעגנָא טָאה טכיזעג ןייז ,ןטסיופ ןיא
 ,שיטביירש ןייז וצ ןפָאלעגוצ זיא רע .ןבײרשנָא רע טעוו סָאד ,ָאי ,טײקנסָאלש
 ."ריּפַאּפ ןרעביא ךיז ןגיובעגרעביא ,ןעּפ יד ןעמונעג

 רימ יצ ,קנַאדעג םעד טימ טלגנַארעג עלַא ךיז ןבָאה רימ תעב ןוא

 עשירעביירש עלַא טיול ןזָאלבּפיוא יז ןוא עמעט ַאזַא וצ ןרירוצ ךיז ןגעמ ָאד
 ערעטכינ יד ןגייטשוצרעבירַא ןכוז וצ טכער ַא ללכב ןבָאה רימ יצ ןוא םיללכ
 ,רעביירש םעד טקעריד יקסניּפ זדנוא טזייוו ,קינָארכ ןופ ןרערט עצלָאטש ןוא
 -סיוא טרעוו יז יו ,עמעט יד --- ןוא ריּפַאּפ סָאד ,ןעּפ יד ,שיטביירש םעד

 .טעברַאעג
 "נייא רעד .,טעברַאעגסיוא טנכייצעגסיוא טרעוו עמעט עקיטולב יד ןוא

 ףיוא םיא טלַאה רעביירש רעד ןוא טבעל טיוט ןופ לָאט ןיא ּפָאק רעמַאז
 רעשידיי רעד סָאװ ,ףורסיוא ַאזַא וצ ךיז טביירשרעד רע ןוא לָאבמיס ַא יו
 : למיה םוצ "ךעליירפ-םורפ, טגָאז ּפָאק

 ?רימ וצ ןכילגעג לארשי קלָאפ ןייד טינ זיא ,וינעטָאג ,םלוע ארוב;
 ,"הלואג רעד ןיא ךָאד טביולג ןוא דרערד ןיא זדלַאה ןזיב

 ןוא רעטקָאד ַא טימ ךרוד רעביירש רעד ךיז טדער ןשיווצניא רעבָא

 ןעק ּמָאק ַאזַא גנַאל יװ ,ןטייהלצנייא עשינילק יד ןָא םיא ייב טגערפ רע
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 -טנע רעטקָאד רעד ,טגערפ רעביירש רעד ,ןָאפעלעט רעד טגנילק'ס .ןבעל
 םעד ןופ גנַאגסױא םעד ףיוא טרַאװ טיוט ןקידארומ ןופ לָאט רעד .טרעפ
 רעביירש םעד ףיוא עריטַאס ַא יװ ןעזסיוא ןָא טביוה'ס .סעומש-ןָאפעלעט
 "טלגנַארע רעביירש רעד ,ןיינ רעבָא ,עמעט ַאזַא וצ ןרירוצ ךיז טגַאװ סָאװ
 ןוא "ןפָאלעצ ךיז זיא ןעּפ יד, --- ןוא טביירש ןוא עמעט רעד טימ רעטייוו ךיז
 ,"ןפָאלעצ רעדיוו ךיז זיא ןעּפ יד,

 ןופ ריט עמיטניא יד טיירב ױזַא ןענעפע וצ ןעוועג קיטיונ טינ זיא'ס
 "טבעל רע; השעמ יד ױזַא יװ ןזייוו ןוא עירָאטַארָאבַאל רעשירעביירש רעד
 ַאזַא ןביירש ןופ דָאטעמ-יקסניּפ רעד זיא יווייס .ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא
 ןוא טלַאהניא םעד טנעייל רענעיל רעד זַא ,רעשירעביירש-קיניזטסואווַאב
 ןירַא ךיז טסיג יז יו ןוא ךיז טביירש גנולייצרעד יד יװ ךיוא טרעה רע
 .עמעט רעטיירגעגוצ רעד ןיא

 ןָא ּפָא לסיבַא רעביירש רעד ךיז טקור ןעגנולייצרעד ערעדנַא יד ןיא
 -סיוא טרעוו יז יו טעז ןעמ ןוא רקיע רעד ץלַא זיא עמעט יד רעבָא ,טייז ַא
 זיא "קינתוריבע ףניפ, גנולייצרעד יד .רענעייל ןופ ןגיוא יד רַאפ טעברַאעג
 ַא ןיא רערעקסיוא םעד ןגעװ השעמ יד .ןבירשעגנָא שינעמכַאפ ןטלעז
 ענעגייא ענייז ןפיוקרַאפ ךרוד דניז ןופ יורפ ַא טעװעטַאר סָאװ ,לזייה ךעליירפ
 לָאטַאנַא ןַא ןופ טפַאשרעטסיײימ רעליק רעד טימ ןבירשעגנָא זיא ,סעכעבעב
 רעבָא .ימלשורי דומלת ןיא עלהשעמ ַא ףיוא טיובעג זיא סע שטָאכ ,סנַארפ

 עטצעל סָאד סיוא טגָאנ סָאװ ,רעלעטשטפירש םעד טלוב ןעמ טעז ָאד ךיוא|
 וליפא השודק ןופ קנַאדעג םעד ןעגנערבוצסיורַא ידכ עמעט רעד ןופ לדנייב
 .האמוט רעד ןיא

 טנורגרעטניה ןפיוא ןבירשעג ןפָא זיא "םשה שודיק; גנולייצרעד יד
 ןבָאה ליוו סָאװ רעבײרש-לקיטרַא ןַא ןופ ןעקנַאדעג עשיטסיצילבוּפ יד ןופ
 יז טָאה ןעמ לייוו ,םשה שודיק ףיוא ןעגנַאגעג טינ לָאמסָאד ןענייז ןדיי זַא
 ,זדנוא טוייו יקטניּפ ,ןברַאטש רעדָא ןדמש וצ ךיז הרירב יד ןבעגעג טינ
 ָאי ןבָאה ןדיי זַא ,טַאקָאװדַא ןשידיי ןטױט-בלַאה ַא ןופ ליומ םעד ךרוד
 .ןעוועג םשה שדקמ

 -עג רענייק . . . טרעטסעלעג רענייק ! טָאג ןגעק טרָאװ ןייק רענייקא
 ףיוא ןעמונעג עלַא -- עקיבױלג טינ ןוא עקיבױלג -- עלַא . . . ןטלָאש
 "!םשה שודיק .טיוט-ןדיי ךיז

 רעד ןוא גנולייצרעד רעצנַאג ַא טימ קנַאדעג םעד טרירטסוליא יקסניפ
 -סיױרַא ידכ ,רשיה ךרד ןפיוא טייצ עצנַאג יד גנולייצרעד יד טריפ רעביירש
 זיא רע זַא טסייוו רעלעטשטפירש רעד .קנַאדעג םענעביוהרעד םעד ןעגנערבוצ
 ,ימע ומחנ ,ומחנ ַא קיניזטסואווַאב טביירש רע .טסיירט ןבעג וצ בייוחמ זדנוא
 ,דלעה םעד ,גנולייצרעד רעד ןופ ןדלעה יד יװ רעמ רימ ןעעז לָאמַארעדיװ
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 ןוא םענעכָארבעצ ,ןעמַאזנייא ןַא ףיוא ףױרַא טרעטעלק סָאװ ,רעביירש םעד
 ,ענרעטמַאל ַא ףיוא טרָאד טגנעה ןוא םערוט ןרעטצניפ

 ַאזַא ןביול ןענעק וצ ידכ ןעגנערטשנָא טינ ךס ןייק ךיז ףרַאד ןעמ

 יקסניּפ .קידנריר שממ ָאד זיא ןיילַא ךיז וצ טפַאשיירטעג יד ."טבעל רע? יוװ ךוב
 טַאהעג ךָאנ טָאה רע ןוא ןלַאעדיא עכעלטנגוי ענייז עלַא יירטעג ןבילבעג זיא
 ,טייצ רעזדנוא ןופ ןטנעמוקָאד עקיטולב יד וצ ןרירוצוצ ךיז טײקטגַאװעג יד

 ךס ַא טקיטיונעג ךיז טָאה ,ןעגנולעג ָאי זיא םיא סָאװ לסיב םעד רַאפ וליפא
 ןדיימסיוא טינ ןפוא םושב רָאט רע זַא טליפעג טָאה רע .חוכ רעשירעביירש
 ןעלגנַארע רדסכ ןפרַאד ךיז טעװ רע ןעוו וליפא ,לאירעטַאמ ןרעטצניפ םעד
 ןפרַאװאוצרעבירַא ךוזרַאפ ַא ןַארַאפ ךיוא זיא ךוב םעד ןיא ."סעמעט יד טימ
 -רעד עכלעזַא ןיא ,טײהנעגנַאגרַאפ רעזדנוא ןֹופ םשה שודיק םוצ קירב ַא
 שודק רעד , ,"ןזעוועג זיא גנילירפ, ,"טכיל ןקידנענערב ַא רַאפ; יוװ ןעגנולייצ
 רעזדנוא ןופ קילגמוא עטפעלּפעג סָאד ןרעלקוצפיוא קידנכוז ,"ןיצויל ןופ
 ,טרעדניצַא

 "צרא:ךרד ךס ַא ןוא רעקיסַאּפ ךס ַא רַאפ ןטלַאהעג סע בָאה ךיא
 טימ רעכיילג ַא יװ ןצרּפ טימ ןעגנַאגעג זיא סָאװ רעביירש םוצ רעקיד
 םיא בָאה ךיא יוװ ,ןזייוו םיא ןוא סעיגָאלָאּפַא ןַא םיא ןופ ןדער וצ ,ןכיילג ַא
 "יירש ענייז ןוא תולעמ עשיטסילַאעדיא ענייז טימ ,ןעמונעגפיוא לָאמ עלַא
 .תונורסח עשירעב

 רעד ןופ טַאהעג האנה קרַאטש בָאה'כ זַא ןגָאז ךיוא ָאד ןיוש ךיא ליוו
 השעמ ַא זיא סָאד ."ןוגינ ַא ןופ חוכ רעד; --- ךוב ןיא גנולייצרעד רעטצעל
 ַא ,ןוגינ ןשידיסח ַא ןעגניז ןוא ןצנַאט ןוא ןעייג ןדיי ,טלַאהניא ןָא טעמכ
 עשיטימעסיטנַא גנַאלש ַא יו טעּפיש ןוא ייז ךָאנ ךיז טרעטנָאלּפ לרעיױּפ
 ַא יװ ןײרַא םיא ןיא טייג ןוא ךרוד םיא טמענ ןוגינ רעד רעבָא ,ןפורסיוא
 ,רעטוּפ יו ךייו טרעו רע ןוא ןרעוו רוטּפ טינ םיא ןופ ןעק רע .קוביד

 טימ ךיז טנגעזעג רע זַא ןוא ןדיי יד טימ ןצנַאט ןוא ןעגניז ןָא טבייה רע
 עקידנצנַאט יד ןוא ,?!טנוזעג ייז , : טגָאז ןוא טנַאה יד ןרעדעי רע טיג ,ייז

 א "!טָאג טימ יג, :םיא ןרעפטנע ןדיי

 טלדייא קיזומ זַא ,עמעט רעד ףיוא ןבירשעג ךיוא תועמשמ זיא סָאד
 ,רעדירב ןענייז ןשטנעמ עלַא .ןרעדירברַאפ ֹוצ חוכ םעד טגָאמרַאפ ןוא סיוא
 .,עינָאפמיס עטניינ סנעווָאהטעב טקידנערַאפ גנַאזעג סרעליש יו

 רענעטלעז ַא טימ עמעט יד ךיז טלַאהַאב ,גנולייצרעד רעד ןיא ,ָאד רעבָא
 -ַאנ רענעטלעז ַא טימ ךיוא ךיז טלַאהַאב רעביירש רעד ןוא טייקידוועמעש
 רועיש טגָאמרַאפ 1998 ןיא ןבירשעגנָא זיא סָאװ ,גנולייצרעד יד ,טעטיוויא
 ןייז ןבירשעג טלָאװ יקסניּפ יו שזַא ,טײקשירעגנַאפנָא ןופ ןח םעד טינ
 לוגלג; םעד ןבירשעג ךָאנ טָאה ץרּפ ןעוו ,טייצ רענעי ןיא "ןוגינ ַא ןופ חוכ;
 | ."ןוגינ ַא ןופ
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 ךס ַא ןַארַאפ ןענייז ,ךוב ןֹופ גנולייצרעד רעטצעל רעד ןיא ,ָאד ךיוא
 ןָא ,ןײלַא ךיז ןופ ךיז טלייצרעד עלהשעמ סָאד רעבָא ,ןעמגּפ עכעלכַארּפש
 רעד .טייקשירעזייווגעוו רעשילַארָאמ סרעלעטשטפירש םעד ןופ ףליה רעד
 יד זיא רע רעבָא ,עמעט רעד טימ טלגנַארעג ךיוא ָאד ךיז טָאה רעביירש
 ,גנולייצרעד רעד ןיא ןעקנורטרעד עמעט יד טָאה רע ןוא ןעמוקעגייב עמעט
 ןופ סעפעג ןטיירגעגוצ םעד ןיא ןסיגנײרַא גנולייצרעד יד לָאז רע טָאטש
 .עמעט רעד

 רעדיל ךוב יינ םיקסווָאדָאלָאמ עידַאק

 טָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא יקסווָאדָאלָאמ עידַאק ןעוו ,1985 ןיא
 ַאקישזד, ריא טימ סַאג"ןדיי רעװעשרַאװ יד ןעמונעגנייא טַאהעג ןיוש יז
 .עקירעמַא עשידיי יד ןעמעננייא ןָאטעג זָאל ַא ךיילג ךיז טָאה יז ןוא ,*סָאג
 ריא ףיוא ,רָאנ ,עקירעמַא ןעמעננייא ןעמוקעג ןירעטכיד יד זיא רָאנ טינ
 ,ץלַא ןריזילַאנַא וצ ךוזרַאפ ַא ןענייז רעדיל עלַא עריא לייוו ,ןעמענַאב ,רעגייטש
 ןעגנולעג טינ ריש זיא ריא .,קיגָאל רעשיטעָאּפ רענעריובעגנייא ןַא טימ
 תוחּפה לכל זיא ,עקירעמַא עשידיי עצנַאג יד טינ ביוא ,ןריזילַאנַא וצ

 לָאבמיס ןקסעטָארג םעד רַאֿפ ןעמונעגנָא טָאה ןירעטכיד יד סָאװ ,ליװזנָארב
 -עג טינ ריש ריא זיא'ס זַא ,גָאז ךיא .טייקשידיי רענַאקירעמַא רעזדנוא ןופ
 ַא טימ ןוא טייצ עכעלקילגמוא יד טשימעגניײרַא ךיז טָאה ָאד לייוו ,ןעגנול

 רעשיטעָאּפ רעטריסנַאלַאב רעד ןופ טכַאמעג לת ַא יז טָאה טנַאה רעלַאטורב
 .טפַאשנגיא עטשנעבעג סיקסוװָאדָאלָאמ עידַאק ןעוועג זיא סָאװ ,קיגָאל

 יד טימ ןסקָאװעג זיא "סַאג עקישזדפ רענעגייא ריא ןופ ןברוח רעד
 רעד טימ םינּפ-לא-םינּפ ןעזרעד ךיז טָאה יז זיב ,ןטכירַאב עכעלגעטי-גָאט
 ןופ גנודנעלרַאפ רעכעלדנעטשרַאפמוא תענושמ וצ זיב ןוא רעשיגָאלמוא
 רעשיטעָאּפ ןופ דייר ַא ןייז טנעקעג ָאד ןיוש טָאה עשז יװ .,ןדיי ןענָאילימ
 ךיא טימ ,דנַאל םעיינ םוצ רעטנענ ןעמוקוצ טנעקעג יז טָאה יו ?קיגָאל
 -עג ַא ןייטש ןבילבעג זיא יז ?לרעסעמ-ץינש שיטילַאנַא ןוא קידוװעליּפש
 -עמַא רעשידיי ריא וצ עיסרוקסקע עכעלטפַאשנסיוװ-טעמכ ריא ןוא עטפעלּפ

 עטלוב ןזיװעגסיױרַא ןיוש טָאה יז תעב ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא ,עקיר
 ךיז טָאה יז סָאװ ,דנַאל םעיינ םעד ןיא עיצַאטנעירָא רענעגייא ןַא ןופ םינמס
 לָאמעלַא טָאה יקסוװָאדָאלָאמ עידַאק .ןריניפעד וצ זדנוא רַאפ ןעמונעגרעטנוא
 טייקירעגיינ עכעלטנגוי ַא ןוא טײקמַאזכַאװ עקידעבעל ,ענעטלעז ַא טגָאמרַאפ
 ןערב םעד טימ ןוא ,טפַאשדנַאל רעדעי רעטניה בעוועג ןלַאיצָאס םעד ןכוז וצ
 קילגמוא סָאד טָאה גנילצולּפ ,עקירעמַא רעשידיי רעד וצ ןלַאפעגוצ יז זיא
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 ןרָאװעג זיא ןוא סעציײלּפ יד ףיוא קַאז ַא ןָאטעגנָא ךיילג טָאה יז ןוא ןפָארטעג

 ,טינ ךיז טלגיּפש ןוא טינ ךיז טשַאװ סָאװ לבא ןַא יװ ןוא .ןירעגָאלק ַא

 "נגייא ריא ןוא טעלַאוט ןשירעטכיד ןצנַאג ריא ןבעגעגפיוא יז טָאה ױזַא

 ןטינשעג זרעפ ריא טָאה יז ,טייקטמעקרַאפ עקידנעיצוצ-שיטעקָאק עקיטרַא

 "היול רענײמעגלַא רעד ןיא ,סַאג ןפיוא טזָאלעגסיױורַא םיא ןוא ןייב ןזיב

 ,דיל ןשידיי ןופ עיסעצָארּפ

 עמעט ַא ןיא ךיז טקיטיונ סָאװ ,ןירעטכיד ַא זיא יקסווָאדָאלָאמ עידַאק

 סָאװ ,לּפַאלּפ ןזָאלגרָאז ןשידניק ַא ןיא רָאג רעדָא ,ןרינילּפיצסיד יז לָאז סָאװ

 רעשידניק ריא .סעיציביהניא עשיטעָאּפ עלַא ןופ ןָאטסיױא ןצנַאגניא יז לָאז

 עריא ןענייז עמעט ַא ןליונקפיוא ןופ טסנרע רענעסקָאװרעד ריא ןוא ץנַאט

 ןײלַא יז ןעוו .סריא טינ זיא דיל עשיריל סָאד .ןעגנוגנידַאב-ביירש עטסעב

 ,טינ ךיז טיורטעג ןוא לסיבַא ךיז יז טרילרַאפ ,עמעט יד ןרעוו ףרַאד

 זדנוא טעװ יז זַא ארומ טָאה יז לייוו ,טירט-סופ ךָאנ ןיילַא ךיז טייג יז

 ןייז וצ ארומ קרַאטש טָאה יז .םיטניא וצ זיא סָאװ ,סעּפע טימ ןקיטסעלַאב

 ,נוטכיד-םובלַא רעזָאלניז וצ טפָא טריפ סָאד זַא טסייוו יז לייוו ,ךעליורפ

 זַא טניימ יז לייוו ,שיאערבעה ןשיליבסנַאמ ַא ןיירַא טפָא רַאפרעד יז טצלַאז

 ."ןטײקשירַאנ; עשירעבייוו ןגעק הלוגס ַא ןייז ףרַאד סָאד

 "ניק עשידיי, : רעכיב ייווצ ןבעגעגסױרַא קירוצ גנַאל טשינ טשרע טָאה יז

 --- "ןבילבעג זיא ןיילַא דוד ךלמ רעד; ןוא ,רעדיל-רעדניק טימ ךוב ַא --- "רעד

 סָאװ ,ןעגנַאזעג יד ןענייז רעדיל עטסעב יד ואוו ,ענעסקָאװרעד רַאפ ךוב ַא

 "נגייא סיקסווָאדָאלָאמ עידַאק .ךעלטירט עשרעדניק ןופ סָאכע ךיוא ןגָאמרַאפ

 ,טפַאשרעטסיימ רעטליּפשעצ רעיירפ רעד ןיא קורדסיוא םוצ טמוק טײקיטרַא

 ,טגיינעג ייז וצ ךיז ךיא בָאה לָאמ ןביז
 ,טקובעג ייז וצ ךיז ךיא בָאה לָאמ ןביז
 ,טגיילעג ץרַאה םוצ טנַאה יד לָאמ ןביז
 טקוקעג בָאה'כ למיה םוצ לָאמ ןביז ןוא

 ,גָאז ַא ןָאטעג ךָאנרעד ןוא

 ,עקגירַאדנַאמ רעד וצ ,ןירָאדנַאמ םוצ

 :"גָאװצ-לּפעק , קישטנירַאדנַאמ םוצ

 ,ןוז יד יװ עלַא רימ טנייש ריא

 ,םולב:סָאטָאל יד יװ ,ךימ טקיװק ןוא
 יליסעװָאטיַאק ןייק ןעמָאנ רעכיוה רעד

 ירפ רעד ןיא תוצובש יוט יװ שירפ זיא

 ,ענימ עטסנעש יד טכַאמעג ייז וצ בָאה ךיא ןוא

 ,ענילָאנירק ,ךיז ריר ,ךיז יירד
 ,(152 טייז)

 ריא ןיא טכעלטנפערַאפ יקסווָאדָאלָאמ עידַאק טָאה דיל-רעדניק סָאד

 גנוליײטּפָא ריא ןיא ןטלַאהַאב סע טָאה יז ןוא ענעסקאוורעד רַאפ ךוב
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 ןייק דיל םעד ףיוא לָאז'ס ידכ ,"תוחידב; ןעמָאנ ןשיליבסנַאמ םעד רעטנוא
 ןבעג טינ ןעק'כ סָאװ ,דָאש ַא תמאב זיאס רעבָא ,ןייז טלוש טינ ערה ןיע
 "רעוו ןופ לַאפרעסַאװ ןשירעפיטש ןצנַאג םעד ןזייוו וצ ידכ ,דיל עצנַאג סָאד
 ןיא טפַאשגנוי ןופ טנעמָאמ םעד ןעזרעד לָאז ןעמ ידכ ,ןעמַארג ןוא רעט
 ,ןזָאלבנפייז ץוח ַא טינרָאג טָאה יז ןעוו ,עירָאטַארָאבַאל סיקסווָאדָאלָאמ עידַאק
 ,ןזייווַאב טינ זדנוא ייב רענייק ןעק ןזָאלבנפייז טימ ףיוא טוט יז סָאװ

 ןפיוא תוגאד ןייק טינ טָאה יז ןעוו טגניז יקסווָאדָאלָאמ עידַאק יו טָא
 ; ּפָאק

 ,ןעמי ןשיװצ רבדמ ַא ןיא

 ,ןענַאּפש ןעלמעק ערַאד עכיוה
 ןברָאה עטלּפָאד יד ףיוא ןגָארט
 .ןברָאק ןוא ךעלעטסעק ,סנטסַאק

 -- רעדָא
 ,ןליטש ַא טימ ,טעמוא ןַא טימ
 ןלירב עבָארג יד סיוא רע טשיװ

 ,זעטָאּפיה ַא טכַאמ רע ןוא
 ,(144 טייז) ,"תיח , רעדָא ,"ה, ַא זיא'ס זַא

 סָאד ךיוא רעבָא ,"החידב , ַא ןופ ךיוא ןענייז ןטַאטיצ ייווצ עטצעל יד
 עקידװעליּפש יד סָאװ ,לּפַאלּפ רעקידנעײרפַאב ןוא רענערָאװעג-יײרפ ַא זיא
 ריא טָאה יז ןעוו ,ןטונימ ןיא ןבעגעג זדנוא טָאה ןירעטכיד עקידנצנַאט ןוא
 רעקיבלעז רעד ןיא .ץיוו ַא רַאפ טלעטשרַאפ טייקשירעפיטש ענערָאבעגניײא
 -- זַא ,ןירעטכיד יד ךיז טגָאלקַאב גנולײטּפָא

 ,סופ וצ טייג זַאגעּפ רעמערָא ןיימ
 ןבעװש ןסעגרַאפ ןיוש ןבָאה רימ --- ךיא יא ,רֶע יא

 ,(150 טייז)

 ענעגייא יד ףיוא ןעגנוקרעמַאב-דנַאר עקירעיורט אמתסמ ןענייז סָאד
 טבױרַאב ייז ןוא ןגָאלשרעד טָאה טייצ "עשידיי, יד סָאװ ,רעדיל עטסנרע
 ןרעװ טגָאזעג טינ ןפוא םושב ןעק סָאד רָאנ .םרַאש ןקילָאמַא רעייז ןופ
 רעדליוו יו ןענייז סָאװ ,רעדיל עקידװעליּפש סיקסווָאדָאלָאמ עידַאק ףיֹוא
 ַא טימ טרעטַאלפ סָאװ ןוא גייוצ ַא ףיוא ןציזנייא טינ ןעק סָאװ ,לגילפעג
 : רעשטיווצעג

 ןעמונעג דלַאב ןעמ סָאה
 ,ןגָארט לגיצ

 ,ןֿפעש רעסַאװ

 ,ןגָאלש רעטוּפ

 ,ןטענק סעקלוב
 : ןטעב ייז ךעלמיבורכ עניילק יד ןוא
 ,(198 טייז) יטעניסניס ענייש ַא זדנוא ךַאמ ,טוג יֹוזַא ייז ,טָאג
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 יז ןעוו ,טײקידװעליּפש ריא סיוא טנשרד יז ןעוו ןלַאפ ענעטלעז יד ןיא

 יז טרעװ ,ןגָארטרַאפ טינ ןענעק תורוש יד סָאװ טפַאה ַא ןבעג סע ליװ

 --- רעגייטש ַא ,יוו ,טײקשינרעּפלַאה טימ טלכיורטשעג

 ,ןעלטיה ןיא טצוּפרַאפ ךיז ןכָאה יילפ ןביז
 ,ןָאטעגנָא ןסּפינש
 .טלעטשַאב ךעלעוויטש

 ןעלטימ עלַא טימ ןבָאה יילפ ןביז
 ,טלעװ יד ןעמעננייא ןסָאלשַאב

 1526 טייז)

 ַא ןירעטכיד יד זדנוא טיג "איבנה והילא וצ ווירב ַא; דיל ריא ןיא

 טזייו יז ,דיירפ-גנופַאש רענעסירעגרעביא-שיגַארט רענעגייא ריא וצ רוּפש

 רעד ןופ טבױרַאב סע ןֹוא דיל ריא טגָאלקרַאפ טָאה טייצ יד זַא ,ןָא ןײלַא

 -רעווש וצ ןרעװ דיל ַא זומ םעד ןָא סָאװ ,טײקטכַארטעגסיױא ןופ קיגַאמ

 יװ ,עטעקַאנק רעטציא ןענייז ייז זַא ,רעדיל עריא ןגעוו טגָאז יז ,קיבײל

 --- ?ןרוה
 ,ןעמולב טימ ייז ןעיײזרַאפ טלָאװעג בָאה ךיא ,רעװש ךיא

 ,טסימ טימ טציא ןטָאשרַאפ ןענייז ייז סָאװ ,דלוש ןיימ טינ זיאס

 48 טייז)

 גנילצולּפ טָאה יז סָאװ ,דלוש ריא טינ .דלוש ריא טינ סע זיא יאדווא

 יז זַא ןעזעגנייא טָאה יז ןוא תורוש ענעגייא עריא ןופ יירשעג סָאד טליפרעד

 עשיטעָאּפ עצנַאג ריא סָאװ ,םעד ןגעק ןרעוו טינ ךיז רָאט ןוא טינ ךיז ןעק

 םעד ןגעוו ןעמעלַא טימ טיירש יז ןעוו ,עטמותירַאפ ַא טייטש טיײקשיטעמסָאק

 ןופ לוע ןכעלרעדיוש םעד רעטנוא יז טשלח רָאנ טינ ,קילגמוא ןקידארומ

 רעטריניפַאר רעד ,ןײלַא ריא רָאנ ,טייצ רעקידמיואמ ַאזַא ןיא ןבעל ןזומ

 .ןעיירשעגסיוא ענעגייא עריא דמערפ ןענייז ,ןירעטכיד רעקידווענעק-ליואוו ןוא

 .םעד ןופ האנה ןייק טינ רעכיז טָאה טנַאה עשירעטסיימ עטינעג יד

 קירעיורט ַא ןיא ןיירַא ךיז טּפַאכ סָאװ ,גָאלָאנָאמ ןשידניק-טעמכ .,ןוויאַאנ

 .ענעסקאוורעד רַאפ דיל

 ןרעטש עטוג ערעזדנוא ---- ייז רעניא

 .סיװעג עקיטכיל ןענערב

 ,קידלוש טינ ןענייז רימ ---
 - ,לביארַאפ ןייק טינ טָאה

 יסיפ עקידנענײיװ יד וצ ןרעטש יד ןגָאז

 10 טייז)

 ןרעטש עקידנדייר ןופ טסיירט יד דמערפ טגנילק דיל ןטקָאװרעד ַאזַא ןיא

 ןוא סעקַאדָאכ ןופ ןירעטכיד יד יו טינ ױזַא סע טייטשרַאפ רענייק ןוא

 "ךיז ןגעוו דיל ַא; ןיא ךיז וצ לסילש םעד ױזַא טיג סָאװ ;סיפ עקידנענייוו
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 ,רעדיל ---- טייהניואועג עשיראנ עטלַא ןַא
 ,ךיז ןופ ןײלַא טמוק הרוש עטשרע יד
 ,רעדיװ ןוא לוקרעדיװ ַא ,לוק ַא ,םורב ַא ,ריר ַא
 ,ךיש ןגָארטעג ןטלָאװ תויתוא עלַא יװ

 ,(18 טייז)

 ןקידפושיכ ַא ןופ לטיה ַא ןוא ,ךיש עקידנעילפ רָאנ ,ךיש רָאנ טינ ןוא
 סָאװ ,רעדיל יד ןגעוו ןרָאװעג טדערעג זיא סָאד רעבָא ,הארנ וניאו האור
 ןרעוו טריטקיד טינ ףרַאד ןוא ךיז ןופ ןילַא עקַאט טמוק הרוש עטשרע יד
 סָאװ ןוא "לוק ,םורב ,ריר, םעד ןופ טכַאמעג לת ַא טָאה סָאװ ,טייצ רעד ןופ
 .תויתוא עלַא ןופ ,ךעלכיש-ץנַאט יד טגָאזעג טלָאװ'כ ,ךיש יד ןָאטעגסיוא טָאה
 -ַארט יד ױזַא טינ טייטשרַאפ ןוא טינ טליפ יקסווָאדָאלָאמ עידַאק יװ רענייק
 ,ןגינעגרַאפ-ביירש םענעגנַאפעג"קילגמוא ןיא ןוא ןטעטנעּפעג ַא ןופ עידעג
 ,קיטייוו-ביירש ןרָאװעג טכַאנ-רעביא זיא סָאװ

 ַא ןיא דניק סָאד ןעוו וליפא ,דניק סָאד טעזרעד יז יוו ךיג ױזַא רָאנ
 ,דניק ןריובעג-טשינ ַא וליפא רעדָא ,דניק טיוט ַא זיא סע ןעוו ,דניק-ָאטעג
 יז ןוא לּפַאלּפעג ןשידניק ןופ טייקינוז יד ןירעטכיד רעד ןיא ףיוא טבעל
 : ןריא קיטייוו ןטסערג םעד ןיא דיל םעד טימ ךיז טליּפש

 ,ךיילק ןייד םורַא עלעזיירק סָאד
 ,סיז ןוא דליִמ זיא ,שידניק זיא
 ,סיפ ענײלק ענייד ףיוא ךעלעקעז יד

 טלעטשעגסױרַא ןליוז יד ךעלעכיש ענייד ןופ
 .טלעװ רעדליװ ןוא רעשירַאנ ,רעסיורג רעזדנוא וצ

 ,(14 טייז)

 עטלייצעג יד וצ טרעהעג "טערטרַָאּפ סדניק ַא וצ, דיל עצנַאג סָאד
 ,סקניּפ ןכעלרעמעי רעזדנוא ןופ ןרעװו טקעמענּפָא סינ ןלעוװ סָאװ ,רעדיל
 .ףיז יז טָאה ,דניק ןופ ףור םעד טרעהרעד טָאה ןירעטכיד יד יװ ךיג ױזַא
 ןעשטּפעש ןעמונעג טָאה יז ןוא קילגמוא ןקידנקירדרעד םעד ןופ טיירּפַאב
 : דייו עכלעזַא דניק םוצ

 ,טסניואוװ וד ןאװַא טָאטש יד ךימ טקערש סצ

 ,דיילק סעמַאמ ןייד ףיוא עטַאל עלעג יד

 ,ץירג טימ עלעסיש עסיורג סָאד
 ,טיירפשעגסיוא ךעלטנעה יד םעד וצ טסטלַאה וד סָאװ

 ,((14 טייז)

 ןירעטכיד יד .טייקרעביוז רעשירעטכיד ןופ רעטסומ ַא זיא ךיל סָאד
 יד וצ ןדייר ןעמונעג ןוא ןגיוא יד ןופ ןרערט יד טשיוװעגסיוא ךיז טָאה
 ץטיוט ןייק ןפרַאונָא טינ ןלָאז סָאװ ,דייר עביל "ךעלטנעה עטיירּפשעגסיױא;
 סיוא ָאי ןירעטכיד יד טסיג ןעמַאמ רעטיוט רעד רַאפ .דניק ןפיוא המיא
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 ,טײקנברָאטשעג ענעגייא ריא טזייוו יז ןוא ץרַאה טליוהעגסיוא ץנַאג ריא

 : טייקטיוט עכַאפ-טיוט ריא

 ר רעקיבײא ןײד וצ רעצ ןייק ןעגנערב טינ ליוץכ

 ןייז ןטנלע ןייד םעל טױלּפ רעד זישס יורג יװ סייוו'כ
 ,ןוז ןוא למיה ןופ טלעװ ףיוא -- ָאד ןיב'כ סָאװ ךיא ןוא
 .ןייד יװ רעטיוט לָאמ טנזיוט רשפא ץרַאה ןיימ זיא

 (97 טייז)

 ןיא רעצ ריא ןקירדוצסיוא ןיקסוװָאדָאלָאמ עידַאק טגנילעג טפָא טינ

 ,ןטכירּפָא תוצח ַא רעדיל עריא ןענייז רעטפע .תורוש עכעלריטיצ עכלעזַא

 ערעטקיטשרַאפ ךָאנ ןופ ןייוועג רעטקיטשרַאפ ַא ,טנַאװ ןָא ּפָאק ןטימ ןּפַאלק ַא

 טרעוו --- ןברַאטש וצ טייקטיירג ריא רעביא לכיימש ַא יז טיג לָאמַא .רעטרעוו

 -- לכיימש רעמורק ַא לכיימש רעד

 ,רעפַאשַאב ןסיורג םעד ןדלעמ טושּפ ןוא
 ןדיר טינ ליװ ןוא טייטש המשנ ַא זַא
 עשזָאל ערעדנוזַאב ַא טגנַאלרַאפ יז
 ױדעךג םעד ןופ לביטשךָאד ַא ןיא

 .(89 טייז)

 טפָא וצ זיא דיל-גָאלק ריא זַא ,ןירעטכיד יד טסייוו ללכ ךרדב רעבָא

 -- ןײלַא ךיז רַאפ סע טרעפטנערַאפ יז ןוא סע טסייוו יז ,ןייוועג רעטעקַאנ

 םערופ ַא ןעמערופ זיא קזוח רעטסערג רעד
 ' ,טימעג ןטרעּפמולעגמוא רַאפ

 .(87 טייז)

 --- ןגָאז וצ ריא רַאפ טכער זיא םערופ ןייק טשינ טמערופ יז לייוו ןוא

 תוקלמ עשיטסיכָאזַאמ ןענייז סָאד ."ןזיילסיוא'ט ,"ןעמַאצמורַא'ט, ,"םתסמיט;

 עריא ןופ ּפעק יד רעביא טגָאלש ןֹוא ךיז טגנַאלרעד ןירעטכיד יד סָאוו

 ןדייר ןרעה טינ ייז לָאז ןעמ זַא ,תורוש

 .ןעֶמּוק טייקמוטש יד לָאז ןוא --- זדנוא ףיוא טייג טייקמוטש
 (185 טייז) :

 ןופ ךס ַא ןיא ךיז ןרעה סָאװ רעדניק ןופ ךעלטירט עניילק יד זיולב

 ןָא ןענָאמרעד ,ןירעטכיד רעװעשרַאװ רעד ןופ טירט-רעדיוו יד ,רעדיל עריא

 טקַאּפעגסױא ךיילג ןוא ליװזנָארב ןייק ןעמוקעג זיא יז ןעוו ,גָאט םעד

 רעשיטעָאּפ רעגולק רעד ןופ ןוא טייקידווענעק-ליואוו ןופ לעטשעג ןצנַאג ריא

 רעדיינש רעליווזנָארב ןופ טיוט רעד .סנגייא ריא ןעוועג זיא סָאװ ,קיגָאל

 -ָאלעגסיױא םעד טימ ןכַאמ םולש טלָאװעג טינ ףוס ןזיב טָאה סָאװ ,ןעטיינ

 "עג זיא ,טסיסקרַאמ ןטקיאורַאב-ןָאיני םעד טימ ,רענָאיצולָאװער םענעש
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 ,עמעט ַא ָאד טָאה יקסווָאדָאלָאמ עידַאק .טפַארק רענעטלעז ַא טימ טרעדליש
 טַאהעג הנותח ,בייוו ןופ קעװַא זיא סָאװ ןַאמ רעד .ןלייצרעד ךיז טזָאל סָאװ
 רעטסטלע רעד וצ טפַאשקנעב ןייז השוריב ןבעגעגרעביא ,רעטייווצ ַא טימ
 סָאװ לאירעטַאמ רעשיטַאמעט ץלַא זיא סָאד --- בייוו ןטשרע ןופ רעטכָאט
 טָאה יז זַא טסייוו יז לייוו ןוא .ןירעטכיד יד טרינילּפיצסיד ןוא טגניװצַאב
 רעד ןיא יוװ ,יירפ ױזַא ,ןילּפיצסיד ריא ןיא יירפ ךיז יז טליפ ,עמעט ַא
 ריא זַא טסייו יז .רעדיל-רעדניק עריא ןופ ןילּפיצסידמוא רעקידווװעליּפש
 -- ףרַאד ןעמ ואוו ןסַאּפנײרַא ךיז טעוװ וליפא קסעטָארג

 קנַארק זיא רעצעמע ןעװ ,רימ ןביג רָאטקָאד א ,עקרק ןביג רימ

 ,קנַאדעג םעד ןעלקיװטנַא ףיוא רעטניװ רעביא סרושטקעל ריפ

 ,טעקנַאב ַא לָאמ ייוצ רימ ןבָאה רָאי ןכרוד ןוא

 ,טעשזדוב ןייק טינ רימ ןבָאה םיתילט ףיוא רָאנ

 ,(109 טייז)

 רעטסנייר זיא "תילט , םעד טימ "טעשזדוב? םעד ןופ גנַאלקפיונוצ רעד
 -פיד ַא ןבירשעג טָאה סָאד ןוא ;רָאג זיב שינַאקירעמַא ןוא טָאילע .סע .יט
 ןעמוקעג סָאװ-רָאנ זיא ןוא "ןרָאהנירג  ַא ןעוועג ןיילַא ךָאנ זיא סָאװ ,ןירעט
 יד טרעהרעד ןרעיוא עטינעג טימ טָאה ןירעטכיד יד ."סָאג עקישזד; ןֹופ
 -יווזנָארב ןטכעװשרַאפיזַאשזד טימ םעד ןעזרעד --- ןוא ךעלדיל רעליװזנָארב
 -- תבש רעל

 ,קיליה ןוא קידבוט-םוי ןעייטש ךעלשיט ןטרָאק יד

 ,טסקעװעגסיוא ןליד יד ,טכיל ןיוש טדניצ ןעמ

 ,טלקניפ ליװזנָארב ןוא ,טברַאפעגוצ ןּפיל יד

 .סקעלס ענעטעמַאס ןיא טמוק תבש הכלמ ןוא

 ,(108 טייז) -

 עמעָאּפ רעד ןיא טסַאפעגפיוא שינָאפמיס זיא הנותח רעליווזנָארב יד
 טימ ןבירשעג זיא םלוע-תיב ןפיוא ןייטש םעד ןלעטש סָאד ."ליווזנָארב;
 ןשימ ןעק ןוא לאירעטַאמ טוג טשרעהַאב סָאװ ,טעָאּפ ַא ןופ טנַאה רערעכיז ַא
 -גיא םעד טגנערב עמעָאּפ רעד ןופ לטיּפַאק עטצעל סָאד .לוח טימ שדוק
 -רבָאקַאמ ַא טפַאש ןוא רבח ןטיוט ןייז וצ ,"תובא רבק, ףיוא טניירפ ןעמַאז
 .הבצמ ַא ןופ רעטרעוו ענעטכיולעגפיוא ןוא טנלע ןרעטצניפ ןשיוצ גָאלַאיד

 ,ןירעטכיד רעד ןופ עיצידַארט רעטסעב רעד ןיא ןבירשעג זיא עמעָאּפ יד
 -ץינש ַא טימ ןוא טייקידלכש רעשיטעָאּפ ַא טימ רעהַא ןעמוקעג זיא סָאװ
 לָאמ עלַא זיא סערעטניא-טּפיוה ריא סָאװ ןוא ,הכאלמ יד טוג ןעק סָאװ לרעסעמ
 זיא סָאװ ,טייקשידיי טרעקיוחעגוצ ַא ןופ ןיז םעד ןקעדוצפיוא ןכוז וצ ןעוועג
 ,קיבייא --- ךעלדנעטשרַאפמוא
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 טםטכבכַאנ עננַאל יד

 -גטלעז עסיורג ַא ןעגנורּפש עקידנשַאררעביא ןענייז רוטַארעטיל רעד ןיא

 ענייז ףיוא גנוזייוונָא ןַא טימ ךעלנייוועג טמוק רעביירש רעגנוי רעדעי .טייה

 סָאװ ,רעביירש קיניײװ רעייז ןַארַאפ ןענייז'ס ,ןטייקכעלגעמ עקידרעטעּפש

 ןשַאררעביא וצ רעווש זיא רַאפרעד ןוא ןשַאררעביא ןענעק ןיילַא ךיז ןלָאז

 .טרָאװ רעייז ףיוא ןעמענ סָאװ ,עלַא יד
 ןשיווצ ,ןטעָאּפ ייב טּפיוהרעד ןוא ,גנודניברַאפ ַא ןַארַאפ קידנעטש זיא'ס

 ןופ ןכָאּפע ענעדיישרַאפ ענעפורעג ױזַא יד ןיא ןעביירש ייז סָאװ רעדיל יד

 ןעניפעג ןעמ ןעק רעדיל עקידרעטעּפש יד ןופ ןרעק םעד .טייקשירעפעש רעייז

 ,טוג רָאנ טכוז ןעמ ביוא ,עקידרעירפ יד ןיא

 ;ןעמַאנסיוא ענייז ללכ רעד ךיוא טָאה ןצעזעג ענרעזייא עלַא יװ רעבָא
 ןצעזעג יו טינ ריש ,קידנגייצרעביא ץנַאג לָאמַא ןענייז ןעמַאנסיױא יד ןוא

 ,ןגערפּפָא טינ ןפוא םושב ךיז ןזָאל סָאװ
 "נעלסיירטפיוא טימ ןרעוו טרעלקרעד ךעלנייוועג ןענעק ןעמַאנסיוא יד

 ןזָאל וצ ךיז חוכ רעד ךיוא ,תמא .רעטכיד ןופ ןבעל ןיא ןטנעמָאמ עקיד
 וצרעד רָאנ ,רעדיל עקיאור יד ןיא טפָא ךיז טריטסעפינַאמ ןעלסיירטפיוא
 זַא ,לכש ןפיוא רעכיג ךיז טגייל'ס .גיוא טינעג ַא רָאג ןיוש ךיז טרעדָאּפ
 טינ ןעק רעלטסניק ןייק זַא ןוא ללכ ןיא ןיירַא טוג ךיז טסַאּפ םַאנסױא רעד
 ןיא ןעעזרעד רימ זַא .רענעריובעגרעביא ןַא ,רערעדנַא ןַא ןרעוו טכַאנרעביא
 ןרעוװ ,םַאנסיוא ןַא ןייז וצ סיוא טעז סָאװ ,גנוניישרעד ַא רוטַארעטיל רעד
 יד ןרילרַאפ רימ זַא ,גנוקעדטנַא רעד ןופ טשַאררעביא ױזַא ךעלנייוועג רימ
 "מוא סרעטכיד םעד טימ ,רעדיל עקידשרעדנַא יד ןדניברַאפ וצ טייקיאעפ
 .ןעגנוכיירגרעד עקידרעטעּפש ענייז ןופ געוו ןפיוא טירט עקיאור

 ןסייו רימ ןוא --- קינכעט טימ ןָאט וצ ךס ַא רָאג ןבָאה רעדיל ביוא
 ערעטיב ערעזדנוא ןיא שינעלעטשנייא ןַא זיא'ס שטָאכ ,ױזַא זיא סע זַא
 ,ןיא ןקעדפיוא ןענעק טגעמעג רימ ןטלָאװ --- םעד ןגעוו ןדייר וצ ןטייצ
 ךיז ןטייקכעלגעמ ענייז ,טעָאּפ ַא ןופ דיל-עביל קידרעירפ ַא ,ןגָאז רימָאל
 ךיוא סע ךיז טלדנַאה ןעמעלַא ךָאנ .ןשינעעשעג עלַאנָאיצַאנ ףיוא ןפורוצּפָא
 ןוא ,רעטרעוו ןבײלקנעמַאזוצ ןוא ןביילקפיוא ןופ ןפוא ןרעדנוזַאב םעד ןיא
 .רעטרעוו רַאפ רעהעג םענערָאבעגנײא םעד ןופ

 סָאװ ,קילגמוא ןלַאנָאיצַאנ םענעגייא רעזדנוא ןופ לַאפ ןיא וליפא ןוא

 טפרַאדַאב רָאנ טינ טָאה סָאװ ןוא רעטרעוװ טימ ןרעוו ןטסָאמעג טשינרָאג ןעק
 ,ןטעָאּפ ןשרעדנַארעביא ןצנַאגניא ןוא ןעלסיירטפיוא טנורג ןזיב ,ןקעוופיוא
 ןטפַאשהבורק ןכוזפיוא רעטכיד ייב ךיוא ןעמ ןעק ,ןדיי עטושּפ וליפא רָאנ
 סעשטיװָאלַאגעס .ז ןיא .רעדיל עקידרעירפ ערעייז ןוא עקיטציא יד ןשיווצ
 זיא סָאװ ,תוטשּפ עלַאיװירט טעמכ ,עקילָאמַא ןייז טימ זדנוא טסייר רעדיל
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 -סירעטקַארַאכ ןעוועג זיא סָאװ תוטשּפ יד .טלַאהניא טימ טקיטיײוװרַאפ טציא
 עקיטציא ענייז ןיא עטסקידנריר עמַאס סָאד זיא ,רעדיל-טנגוי ענייז רַאפ שיט
 ןוא טייקינוז רעד טימ טנײשַאב טרעוו דיל קיטציא סרעוועקצוס .א .תוניק
 ןופ דיל שינַארט ןייז ןביג סָאװ ,רעדיל עקילָאמַא ענייז ןֹופ טײקשילַאקיזומ
 ,גנונעפָאה ןוא רעיודסיוא ןופ חוכ םעד טייצ רעזדנוא

 רזעילא ןופ שרוש םעד ןכוזפיוא ,רָאנ ליוו ןעמ ביוא ,ןעמ ןעק ױזַא טָא
 רעד .ןעגנַאזעג עקילָאמַא ענייז ןיא ,רעדיל עטיינַאב ,עקיטציא סגרעבנירג
 רע סָאװ ,ןײלַא טימרעד ןגָאז טלָאװעג סָאד זדנוא ךעלטנגייא טָאה טעָאּפ
 רעדיל לָאצ ַא ןעמונעגניירַא --- ?טכַאנ עגנַאל יד; --- ךוב יינ ןייז ןיא טָאה
 ןײרַא טכעלש טינ ךיז ןסַאּפ רעדיל יד ןוא ; רעכיב עקידרעירפ ענייז ןופ
 ,רעדיל עטצעל ענייז טימ סנייא טשינ ריש ןרעוו ןוא

 -ָאס םעד רַאפ גיוא ןַא טַאהעג לָאמ עלַא טָאה גרעבנירג רזעילא
 -רעד זיא סָאװ ,"סוינעוע ןוא ןסַאנש ךוב ןייז ןיא וליפא ,דיל ןלַאיצ
 ריגיינ סגרעבנירג ףיוא טזייו ןײלַא ןעמָאנ רעד ןיוש .,1928 ןיא ןעניש
 טנווײל עסיורג סָאד ןעזעג ןיוש טָאה גרעבנירג .טָאטש ןופ דיל םוצ
 ןבעגעג 1028 ןיא זדנוא טָאה רע ןעוו ,ןטייקכעלגעמ עקידרעטעּפש ענייז ןופ
 םעד ןיא .גנוגעװַאב רעשיטעָאּפ ןיא ,ףרָאד-רעשיפ רענַאקירעמַא ץנַאג ַא
 ןגייטש ןוא ןסקַאװ עקידהגרדהב סָאד ןעזעג רימ ןבָאה טעברַא סטעָאּפ
 ןביולג ךס ַא ןעוועג זיא םענייז ןַאּפש ןטנשקערַאפ ןוא ןרעדנוזַאב רעדעי ןיא
 דיל ןייז ןופ רעטרעוו עניד יד זַא ,גנוגייצרעביא ךס ַא ןוא תוחוכ ענעגייא ןיא
 "סוינעווע ןוא ןסָאג, ענייז ןופ .שיילפ ןוא ןייב רעמ ןוא רעמ סָאװ ןגירק
 ןופ רעבָא .רָאי סקעז קעװַא ןענייז "םוטעמוא ןופ, רעדיל ךוב ןייז זיב
 טנכערעגניירַא ; ךוב יינ ַא ןבעגעג רָאי ריפ עלַא זדנוא רע טָאה ןָא טלָאמעד
 ,1942 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ןרעּפלַאה .ל .מ ןגעוו עיפַארגָאנָאמ ןייז ךיוא
 זַא ןזיוועג טָאה סָאװ ןוא ,?טכַאנ רעגנַאלא רעד ןוא "ףרָאד-רעשיפ, ןייז ןשיווצ
 ךיוא זיא ,רוטַארעטיל רעד ןיא רדס ןעגנערבניירַא ןלעװ סרעטכיד םעד ןיא
 ןוא רעקימענרַאפ ץלַא טרעוו טײקשיטַאבעלַאב ענעגייא ןייז זַא ,גָאזנָא ןַא ןַארַאפ
 ,רעטלעטשעגנייא

 ַא יו ךוב יינ סגרעבנירג רזעילא ףיוא טרָאפ ןעמענ רימ רעבָא ביוא
 טעָאּפ רעד סָאװ ,רַאפרעד זיולב סע זיא ,ןפַאש ןגייא ןייז ןיא גנוניישרעד
 ענייז עלַא טלָאצַאב ןוא ,ןײלַא ךיז טימ טרָאװ ןטלַאהעג ליואוו ױזַא טָאה
 ,רעכיב עקידרעירפ ענייז ןופ ןעלסקעוו עשיטעָאּפ עטלעטשעגסיוא

 טכַאדעגסיױא ךיז טָאה ,1919 ןיא ןעמוקעג זיא גרעבנירג רזעילא ןעוו
 ןשיווצ ץעגרע ןענַאטשעג זיא רע ."עגנויא יד ןיא קרַאטש טנָאמרעד רע זַא
 -נעיירש וצ םיא רַאפ ןעוועג זיא ןרעּפלַאה .ןענרעּפלַאה .ל .מ ןוא ןבייל ינַאמ
 ןצנַאגניא טינ ךיז טָאה רע .קידתומעינב ןוא ליטש וצ בייל ינַאמ ןוא קיד
 ייא סָאװ ,עפורג רעד טימ טינ ךיוא ןוא "עגנוי; יד טימ טריציפיטנעדיא
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 ,טרָאװ ןופ טייקיטכיצ יד ןלעפעג קרַאטש זיא םיא ."עגנוי , יד ךָאנ ןעמוקעג

 טָאה רע רעבָא .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא טכַארבעגנײרַא ןבָאה עגנוי יד סָאװ

 "ילק יד --- ,טײקשיטַאמילק רעיינ ַא ןופ ךיוה ַא ךיז טימ טכַארבעגטימ

 .עקירעמַא ןופ טײקשיטַאמ
 ןטריזילַאוטקעלעטניא םעד ןיא ןוא סעמעט ענייז ןיא ,םטיר ןייז ןיא

 רעגנוי רעד ןופ סורג ןשימייה ַא טכַארבעג רע טָאה ,דיל ןייז וצ גנַאגוצ
 עשידיי ןייק טגָאמרַאפ טינ טלָאמעד ךָאנ טָאה דיל ןייז .עיזעָאּפ רענַאקירעמַא

 ןייז ןגעוו ןעגנוזעג טָאה רע ןעוו וליפא ,רעיורט ןשידיי ןייק ןוא טייקידיירפ

 טָאה רעדיל סגרעבנירג ןופ טַאמָארַא רענַאקירעמַא רעד .,ןַאקּפיל לטעטש

 רעייז טימ ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןטסיכיזניא יד וצ ןרעטנענרעד טפרַאדַאב םיא
 ןגעווטסעדנופ .,דנַאל םעיינ םעד ןופ טַאמָארַא םעד ןבעגעג ןיילַא יוב-זרעפ
 יעגנוי יד ןופ ןָאט םוצ רעטנעענ ןעוועג רעדיל סגרעבנירג רזעילא ןענייז

 ןעוועג דמערפ זיא םיא םגה ,ןענרעּפלַאה טַאהעג ביל קרַאטש טָאה גרעבנירג

 "ניא רעד ןקָארשעגקעװַא רַאפרעד רשפא ךיוא טָאה םיא .ןָאט רעכיוה ןייז
 זרעפ ןקיטכיזרָאפ םוצ ,טירט עקידווערעה וצ טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,םזיכיז
 טימ ,טײקשילַאיצָאס רעליטש ןייז טימ ןעמוקעג גרעבנירג זיא עגנוי יד ןופ
 םוצ רעטצנעפ סָאד ןענעפע ןייז טימ ןוא טײקשיטָאטש-סיורג רעליטש ןייז

 .טפַאשדנַאל רענַאקירעמַא

 רענעגייא ןייז אקווד ןוא רעקיריל ַא םצע ןיא זיא גרעבנירג רזעילא

 טכוזעג רדסכ טָאה רע .ור עשיטעָאּפ ןייק ןבעגעג טינ םיא טָאה ןָאט רעשיריל

 ףיוא ןָא ךיז רימ ןסיוטש ָאד ןוא .טייצ ןייז ןופ קיריל רעד רַאפ ןושל סָאד
 סגרעבנירג ןיא טיײקשרעדנַא עקידנשַאררעביא יד ןייז וצ סיוא טעז סָאװ ,םעד

 .רעדיל ךוב יינ

 זַא ןוא עיזעָאּפ ןופ קרעוורעייפ יד ןעוועג דמערפ ןגרעבנירג ןענייז'ס

 טָאה ,דיל ןייז רַאפ ךַארּפש עקידעכָאװ יד ןעניפעג טנעקעג טינ טָאה רע

 -- רעכיג ,דיל טרעהרעד'יטינ ַא ןֹופ קורדנייא םעד ןבעגעג לָאמטּפָא דיל ןייז

 ,רעדיל עמיטניא ענייז רַאפ ןושל סָאד ןכוז ןייז ןיא .דיל טגַאװעג-טינ ַא

 ,קתוש ַא -- רעקיריל ַא ןופ ןשינרעטַאמ יד טליפעג טפָא ץנַאג ןעמ טָאה

 ץלַא ךָאנ טביולג רע לייוו ,ןדייר-טינ טימ ןיײלַא ךיז טקינייּפ סָאװ קתוש ַא

 טרעהרעד לָאמ עלַא טינ זיא טלַאהניא ןייז ,טרָאװ ןייז ןופ טפַאה םעד ןיא טינ

 .ןײלַא ךיז ֹוצ יװ ,ליטש וצ טדערעג טָאה גרעבנירג רזעילא לייוו ,ןרָאװעג

 ,ערעדנַא יד ענייא טליטשעגרעבירַא ןבָאה רעטרעוו ענייז ןוא טלַאהניא ןייז

 יו ןעוועג זיא'ס .טייקליטש טימ ןעלגנירוצמורַא טכוזעג ךיז ןטלָאװ ייז יו

 ךיז ןבָאה ייז לייוו ,ןטסעמרַאפ וצ ךיז טגַאװעג טינ ןטלָאװ טרָאװ ןוא טלַאהניא

 זיא טעָאּפ ןופ עימָאנָאיזיפ יד .ןעמַאזוצ ןזיוה ןענעק ייז זַא ,טיורטעג טינ ךָאנ

 ןעגנוגיינ ענייז ןוא ןטפַאשנגייא ענייז .רעדיל ענייז עלַא ןיא טריטעוליס ןעוועג

 ,קידסעווינַא וצ ןעוועג זיא ןיילַא טעָאּפ רעד רעבָא ,קיטנָאק ןעוועג ןענייז
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 זעטניס םעד טכוזעג קידתונשקע טָאה רע .ןרעה וצ םיא ןעגניווצ זנוא לָאז רע זַא
 זיא רע זיב ןוא .,ןָאט ןשיריל םענעריובעגנייא ןייז טימ ,טרָאװ םעיינ ןופ
 .לוק ןייז ןביוהעגפיוא טינ רע טָאה ,ךיז טימ ןרָאװעג קיטרַאפ טינ ןיילַא

 -טלַאהניא וצ גנוגיינ עקרַאטש ַא ךיז טעז רעדיל עקירעקַא-זיב עלַא ענייז ןיא

 טימ ,ןײלַא רעטכיד םעד ךרוד ןרָאװעג טליטשעגנייא זיא יז רעבָא ,טייקכעל

 ,ךיז ייב רעכיז ןעוועג טינ ץלַא ךָאנ זיא רע לייוו ,טייקידוועגניז רעטכייל וצ ַא

 ןייז רַאפ רעטרעוו יד ןוא רעטרעוו ענייז רַאפ גנַאזעג סָאד ןיוש רע טָאה יצ
 יד ןקירדוצסיוא לגוסמ ןעמַאזוצ רעטרעוװ ןוא גנַאזעג ןענייז יצ ןוא ,גנַאזעג
 ןעק ןוא דיל ןייז רעביא ןרעה ןזָאל ךיז ליוו סָאװ ,ענייז טײקכעלטלַאהניא
 ,קורדסיוא םוצ ןעמוק טינ ץלַא

 "ילבוּפ ַא טימ ןרעוו וצ ףייר ןביוהעגנָא ןבָאה רעדיל סגרעבנירג זיב
 סָאד ןעמענ זומ רע זַא ,טליפרעד לָאמַאטימ טָאה רע .טייקפייר רעשיטסיצ

 ןשיטעָאּפ ַא ןזָאלבנײרַא םעד ןיא ןוא טרָאװ עשיטסיצילבוּפ עשירעגָאז ,עטושּפ
 .םעטָא

 קיטסירטעלעב יד ,קילגמוא םוצ ,זיא קינָארכ רעזדנוא יוװ טקנוּפ ןוא
 -נָאפ רעשירעפעש ןיא ןגײטשוצרעבירַא רעווש זיא'ס לייוו ,טייצ רעזדנוא ןופ
 ױזַא ,ןברוח םעד ןעזעג טָאה סָאװ ,גיוא םעד ןופ טייקשירעפעש יד עיזַאט
 רעביא רַאטנעמָאק רעשיטסיצילבוּפ רעד זַא ,שוחב טליפרעד גרעבנירג טָאה
 ןייז רַאפ ןוא עיזעָאּפ ןייז רַאפ רעזייוו-געוו רעד זיא ,רוד ןשיגַארט רעזדנוא
 טָאה רעטכיד רעד ןעוו .טרָאװ ןייז ןופ ץנַאנָאזער רעד רַאפ ,ליומ טנפעעג
 רעזדנוא ןופ סקָאדַארַאּפ ןכעלקילגמוא םעד טימ םינּפ לא םינּפ ןעזרעד ךיז
 = טייצ

 -- טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא טגיילעג ךיז ןפָאלש בָאה'כ

 ,רעטלַאלטימ ןופ ליורג רעד ךימ טָאה טקעװעגפיוא ןוא

 -ןצַאק ַא ןיוש זיא ןופרעד ,דיל שיריל ןייז רַאפ ןושל סָאד ןענופעג רע טָאה
 --- ןגָאז ןענעק וצ גנורּפש

 -- ץירוצ ףיוא ךיז טיירדעג טכַאנ רעד ךרוד ןבָאה'ס ןוא
 .יירדעג םענעגושמ ןיא טרעדנוהרָאי ךָאנ טרעדנוהרָאי

 רעד --- קירוצ ףיוא רעטרעדנוהרָאי ןקור ,קירוצ ףיוא רעגייז םעד ןקור
 ,טייצ רעד ןופ םעטָא םעד טּפַאכעג טָאה טעָאּפ

 -רעדָאמ ןשיוצ םַארג םעד ןעניפעג וצ ןעגנולעג ךיוא םיא זיא רַאפרעד
 םעד ןיא זיולב טינ טייג'ס ,"םודס , ןטלַא רעזדנוא ןוא "םָארדָארע םענ
 ןייז ןופ סניפעג סָאד זיא םַארג םעד ןופ טפַאשגולק יד רָאנ ,םַארג םענייא
 ןופ קינָארכ רעזיב רעד טימ רדסכ ךיז טמַארג עטלַא סָאד ואוו ,ךוב יינ
 ןטָאליּפ עגנוי ןופ טפַאשדנַאל-המחלמ ןייז-- -- רעמ ךָאנ .געט ערעזדנוא
 ערעזדנוא .טנָארּפ ןופ ץנעדנָאּפסערָאק עשיטעָאּפ ,עטגַאװעג ַא שיטקַאפ זיא
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 "רעד רעבָא טָאה גרעבנירג .רעטלע-רעטילימ ןרעביא ןעוועג ןענייז ןטעָאּפ

 ךיז ףרַאד דיל רעזדנוא זַא ,ןטנָארפ יד ףיוא ןעניד ףרַאד דיל ןייז זַא ,טליפ

 -גנוטייצ ןטגַאװעג ןופ ןושל ןשיטַאנָארע ןוא ןוויסלוּפמיא םוצ ןרעטנענרעד

 ,טסיצילבוּפ ןלופטנעמַארעּפמעט ןוא טנעדנָאּפסערָאק

 ָאד (טשרמולכ ,עקידלזמ יד) זדנוא ןענייז סָאװ טייצ-ליורג רעקיטש יד

 ךעלגעטיגָאט ןעזעג רע טָאה ,ןגיוא יד טימ ןעז וצ ןעוועג טרעשַאב
 ,ןגיוא יד ענעפָאלשרַאפ טשרע ןענעפע סַאג ןיימ ףיוא רעזייה יד ןעוו ,סנגרָאמירפ

 ,ןביוט עטגרָאזרַאפ --- רעטצנעפ יד ןיא סעמַאמ ןיוש ןעייטש

 ןטרַאװרעד טינ -- רעגערטװירב יד ףיוא ךיז ןענָאק ןוא

 ףיוא ,לכלוש ןופ וננונחת הלעי רעד ךיז טגָארטרעד ןרעיוא ענייז וצ

 .סַאג ןייז

 עמייהעג ,עקיטכיל סנטָאשןגרָאמירפ
 -- המיא ןַא טלַאפ ןעלסקַא עקנַארק ףיוא ןוא

 ,השורי רעקיליײה תורוד-רוד א ןופ
 .ןייװעג ןוא רעמָאי ַא ךיז טגָארטעצ סַאג רעד רעביא ןוא

 ,ןימרעט-גנוטייצ ַא ןצונַאב לָאז'כ ןעוו ,גרעבנירג יװ ,שממ טעז ריא
 רעזדנוא ףיוא ,רעטכיד רעקידוװעעז ַא יו סרעזדנוא טימעג סָאד י"טקעד;

 .טנָארּפ םענעגייא

 סע טָאה רע .קיגַארט ןופ ליונק םעד טליפרעד רע טָאה 1986 ןיא ךָאנ

 םעד ןופ טייקכעלקירדסיוא רעלופ רעד וצ שטָאכ ,געוו ןייז יו טנכייצעגנָא

 יד ןיא ןעמוקעגקירוצ טשרע רע זיא -- "1986 ןופ ןטָאש ןיא; --- ךיל

 ןופ םושז רעד ךיז טרעה דיל ןטרַאה םעד ןיא ןיוש רעבָא ,ןרָאי עטצעל

 ןושל-רעייפ סָאד רעמ ןוא רעמ ץלַא טרעוו סָאװ ,רוד ןייז ןופ ןושל-רעייפ

 4 ,דיל ןייז ןוּפ

 ,ןענַאלּטָארע עקידנקוצרַאפ --- ןבָאר עקידרעייפ --- סעלָאּפ עריא ןיא טגנערב טכַאנ יד
 .ןענילָאזַאג ןלַאװק טימ ,לבעװש טימ ,ךעפ טימ ענעקגורטַאב

 גרעבנירג סָאװ ,רוד םענעטלָאשרַאפ רעזדנוא ןופ עזָארּפ יד זיא סָאד
 טָא טָאה לכה ךס ןטצעל ןיא .,דיל ןייז ןופ עיזעָאּפ רעד רַאפ טכַאמעג טָאה
 טייקכעלגעמ יד ןבעגעג םיא ןוא ליומ סָאד טנפעעג םיא ןושל ענענופעג סָאד

 ,"ןירַאּפ ןיא ענייה ךירנייהא -- רעדיל עוויטקעלפער ענייז ןביירשוצנָא
 ַאד ָאדרַאנָאעלא ןוא ?ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא גייווש עיצנָאב ןוא ץרּפ .ל .י,
 -קירוצ ךיוא םיא טָאה רוד רעזדנוא ןופ עזָארּפ יד רעכבָא ."םולח סישטניוו
 -עצ ,טײקנטלַאהעגקירוצ ןָא ,ךיז טָאה ןוא קיריל ןייז ןופ לַאװק םוצ טריפעג
 ,עניימ .םייהא --- דיל שיטעטַאּפ ןוא קיטכערּפ ןייז ןיא לוק ןפיוא ןעגנוז
 סרעלעקדןייוו עלַא ןעקנורטרַאפ טָאה סָאװ ,"זלעב עלעטעטש? סָאד ,"ןַאקּפיל
 ַא טזָאלעגרעביא ןוא ןברָאטשעג זיא ,טפַאשקנעב רעטסָארּפ ליפ ױזַא טימ
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 ןויטַאטישטער ַא ןיא ןבירשעג זיא דיל סָאד ."ןַאקּפיל ,עניימ םייהא --- שידק
 ןילּפיצסידמוא רעד רַאפ ארומ ןייק םינ רעמ ןיוש טָאה גרעבנירג רעבָא ,םטיר
 שירעטסיימ ןיוש טריצַאּפש רע .ןשרעהַאב םיא ןעק רע ,ויטַאטישטער ןופ
 --- ןופ גָאז ןשילביב םעד ןשיװצ

 ,ןליטש טשינ טשרָאד ןיימ דניצַא ןָאק רעסַאװ ץטסשירפ סָאד
 .ןעמוג ןיימ ףיוא רעטיב ןרָאװעג טציא זיא טיורב עטסקידנטעז סָאד

 --- רוד ןייז ןופ קיטסיצילבוּפ רעקידנרימוזער רעד ןוא

 ,םינּפ תרוצ ריא רעמ ץלַא טרילרַאפ טלעװ יד רָאנ
 ,רענעלק ,רענעלק ןרעוו סרשוייץילמ ערעזדנוא ןוא
 ,םינלדתש עשינדחּפ ,עכעלגיילק ---

 טימ ןעגנַאגרעד גרעבנירג זיא טייקרָאלק רעטגָאזעג רעקיזָאד רעד וצ
 "טרָאװ ַא ןעמענא וצ טגעוורעד ךיז טָאה רע זיב ,תונשקע רעקידנגייווש ַא
 רע .טרַאװעג קידלודעג ןוא גנַאל רע טָאה ,סרשוי-ץילמ ערעזדנוא ןגעוו
 טזָאלעג זדנוא טָאה רע זיב ,לוק ןייז ןרעהרעד ןיילַא טזומעג רעירפ טָאה
 ,"טכַאנ עגנַאל יד; ךוב ןייז ןיא דיל טיירפַאב ןייז ןרעה

 ןעמעַאּפ ןוא רעדיל םעסעלעיעל .א

 זיא ,1990 רַאונַאי ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"ךיזניאק סנייא רעמונ רעד
 -עד עשיטקַאפ יד ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא טימ טעװעקיּפעגנָא ןעוועג
 ןופ רעטגַאוװעג ןוא עלַא ןופ רעפרַאש רעבָא ,עּפורג רעיינ רעד ןופ סעיצַארַאלק
 ,סעלעיעל .א --- ןרָאטקַאדער יירד יד ןופ רעטסטלע רעד ןבירשעג טָאה עלַא
 זיא רעמונ ןקיבלעז םעד ןיא סָאװ ,טימרעד טנגונַאב טינ ךיז טָאה רע
 עוויטקעּפסָארטניא יד וצ ריפניײרַא םעד ןופ גוצסיוא ןַא ןרָאװעג טקורדעגּפָא
 -ינַאמ םענעבירשעגרעטנוא סעּפורג רעיינ רעד ןופ גוצסיוא םעד ןיא ,רעדיל
 : ףַארנַארַאּפ ַאזַא רימ ןעניפעג טסעפ

 -יואוו עיינ ,רעדיילק עיינ ןפַאשַאב טָאה ןבעל עקיטציא סָאד יװ טקנופ;
 ױזַא ,סעיצַאניבמָאק-ןעגנַאלק עיינ ןֹוא סעיצַאניבמָאק-ןברַאפ עיינ ,ןעגנונ
 רעד זַא ןטלַאה רימ .ןעמטיר עיינ ערעדנַא ןוא טטנוק עיינ ַא ןפַאש ןעמ זומ
 עיינ ענױזַא ןופ גנופַאשַאב רעד רַאפ טסַאּפעגוצ ןטסעבמַא זיא זרעפ רעיירפ
 טלַאטשעג עכעלרעניא יד סָאװ ,סּפיג רערַאבקנַאד רענייפ יו זיא רע .ןעמטיר
 ,"ןוקית ןטסלופ ןוא ןטסיונעג ריא ןעניפעג טרָאד ןעק רעטכיד םעד ןופ

 ןופ רעכעה טלעטשעג זרעפ ןעיירפ םעד טָאה סָאװ ,ףַארגַארַאּפ רעד טָא
 ַא וצ גנוצנַאגרעד .ַא ןעוועג זיא ,"םטיר ןקיסעמלגער, ןֹופ ןוא םַארג םעד
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 ללכב ןטלַאה רימ? זַא ,טלעוו רעד ןסיוו טזָאלעג טָאה סָאװ ,ץַאז ןקידרעירפ !

 ,ןטקַאט עדנלָאהרעדיװ ךיז טפָא ןופ םטיר רעד ,םטיר רעקיסעמלגער רעד זַא

 ןעמוקַעג זיא סע רעדייא ,ןבעל ןקידרעירפ םוצ טסַאּפעגוצ רשפא ךיז טָאה

 ןטרעלענשרַאפ ןוא ַאה"וה ריא טימ ,ןענישַאמ עריא טימ טָאטש-סיורג יד

 ,"ּפמעט ןקיסעמלגערמוא

 ,זרעפ ןעיירפ םעד תבוטל גנוגָאזסױרַא רעפרַאש רעד ףיוא טקוקעג טשינ

 ןסיוא ןעמ זיא ייז טימ סָאװ ,סעיצַארַאלקעד ערעברַאה ךָאנ ,ערעדנַא ןוא

 "נוטסעפ ערעכיז ןוא עטצישַאב-טוג ןופ רעטצנעפ יד ןיא ןעוועליצ וצ ןעוועג

 ןגייא ןַא ךיוא טכעלטנפערַאפ רעמונ ןקיבלעז ןיא סעלעיעל .א טָאה ,ןעג

 ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה סָאװ ,"גנופַאשרעביא עשיטעָאּפ, --- לקיטרַא

 ןיז ןסיועג ַא ןיא .טסעפינַאמ ןשיטסיכיזניא ןצנַאג םוצ םוטּפירקס-טסָאּפ

 יד ,רימ .עיצַארַאלקעד רעשירעטכיד רעד ןופ עמוזער ַא ןעוועג סָאד זיא

 "51 רעד סָאװ ןדירפוצ ןעוועג ןענייז ,ךיא קנעדעג ,עּפורג רעד ןופ ערעגניי

 זיא סָאװ ,ןימאמ ינא רעזדנוא וצ קנעדכָאנ םעד טָאה רָאטקַאדער רעקירָאי

 ,תוירחא רענעגייא ןייז ףיוא ןבירשעג ,תומיתח יירד טימ טקיטפערקַאב ןעוועג

 רעבָא ,ןָאט ןטגַאװעג וצ םעד רַאפ ןקָארשרעד לסיב שּפיה ַא ךיז ןבָאה רימ

 ןרעטיירבוצסיוא ךוזרַאפ ַא ןעזרעד לקיטרַא סעסעלעיעל .א ןיא ןבָאה רימ

 רָאנ טינ ןענייז רימ .ןכעלטלעוװרַאפ םיא ןוא דנַאטשפיוא ןשיטעָאּפ רעזדנוא

 ,עטלַא ןוא עגנוי ײלרעלַא ןגעק עיצולָאװער ַא ןכַאמ ,סע טסייה ,ןעמוקעג

 "ַאב יד ףיוא טפמעק סָאװ ,ײמרַא רערעסערג ַא ןופ לייט ַא ןענייז רימ רָאנ

 ןעזעג רימ ןבָאה לקיטרַא סעסעלעיעל .א ןיא .טייצ רעזדנוא ןופ ןדַאקיר

 יד ףיוא ,טנעװ-עפַאק עגנע יד ןופ ףמַאק רעזדנוא ןריפוצסױרַא וואורּפ ַא

 ,טייהנדירפוצמוא רעטיירב ןוא רעסיורג ,רענײמעגלַא ןופ ןכַאילש עטיירב

 טנעיילעג ןבָאה רימ ןעוו ,רעטיצ ַא טּפַאכעג רימ ןבָאה ןגעווטסעדנופ

 : ןצַאז עוויזָאלּפסקע עכלעזַא

 ןוא ?ריּפסקעש ןוא ?עטנַאד ןוא ?לביב יד ןוא ?טלַא רעמָאה זיא;

 ?עטעג

 יז ,רעמ ךָאנ (סעסעלעיעל .א זיא וויסרוק רעד) טלַא ןענייז ייז ָאי;

 ךיוא) "ןיז ןתמא םעד ןיא עיזעָאּפ ןייק .טינ רוטַארעטיל ןייק רימ רַאפ ןענייז

 (.סעלעיעל .א ןופ ןכָארטשעגרעטנוא
 -רַאפ ,ךעלעפעש עגנוי ,רימ סָאװ ,שיפ יו טרעטיצעג שממ ןבָאה רימ

 עשילעבער יד .סעיצַאטוּפער עטעוועדנופעגנייא עכלעזַא ןגעק ךיז ןטסעמ

 -עָאּפ ערעזדנוא רַאפ םַאזלַאב ַא יװ ןרָאװעג טצונעגסיוא ךיילג ןענעז ןצַאז

 רע ןעוו ,טמעטָאעגּפָא רעיירפ טָאה ןָאליד השמ םהרבא ."םיאנוש, עשיט

 ןגעק ןוא ך"נת ןגעק ,םיא ןגעק ךעלטנגייא ןפמעק רימ זַא ,ןעזעגנייא טָאה

 .ןריּפסקעש
 םוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה סעלעיעל .א דָארג סָאװ ,ןיזטכייל סָאד זיא
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 -פיוא טינ ןצנַאגניא לָאמנײק בגא טָאה רע סָאװ) ,"םטיר ןקיסעמלגערא
 רענייר סָאד זיא ?רעטכיד זרעפ-יירפ ערעדנַא ךס ַא ןופ רעירפ (ןבעגעג
 רעקידשער ,רעקידלמוט ךָאנ ןרָאװעג זיא טייצ רעזדנוא תעב סָאװ ,לָאפוצ
 ,םולח וצ ןעמוק טנעקעג זיא סע ןעװ זדנוא טָאה'ס יװ ,רעקידתועשר ןוא
 טגָאז סעלעיעל .א יוװ ,"קינַאכעמ-תועשר ַא ןופ שער רעד טגיניק, סע ןעוו
 עיינ ןגעוו סעיצַארַאלקעד עלַא ךוּפיהל ,רע אקווד לָאז ,"ברע; דיל ןייז ןיא
 ? ןזרעפ עכלעזַא ןיא יירשעג ןייז ןעמַאצ גנערטש ןעמענ ,ןעמטיר

 ,רעכעב"ןזיר ןיא טכיל ַא -- דיי רעד ץלַא טנערב םי םעד ףיוא רָאג
 ,רעכעה ץלַא ךיז ןטיר ןוא ףױרַא טציא ןעילפ ןעקנופ יד

 ,טקידנע ךיז שטנעמ ואוו טרָאד זיב ,טרָא ןטסכעה םעד זיב ןכיירג ײז
 ,קידנעטש טמעטָא רעייפ ואװ ,ףוס רעייפ ,בײהנָא רעייפ ואוו

 (18 טייז -- םי ןפיוא דיי ַא)

 -רַאפ טינ טרעוו רעכעב-ןזיר ַא ןיא טכיל ַא ןופ דליב עקידהמיא סָאד
 ןשָאלעגנייא .ןעלמיה יד וצ טכיירגרעד ןוא רעלעה טרעקַאלפ'ס רָאנ ,ןשָאל
 ,ןעגנַאפעג שממ טרעװ סָאװ ,יירשעג רעד זיולב ָאד טרעוו טרעטסײמַאב ןוא
 רעד רעבָא ,ןעלמיה יד וצ זיב טנערב דיי רעד .ןעמַארג הרוש טימ הרוש ןיא
 ןעיײרשוצרעכירַא טינ ױזַא יו טסייוו ןעגניז ןוא ןבעל ןבילבעג זיא סָאװ דיי
 ענעגייא יד ןגייוושוצנייא ױזַא יוװ ,ןרָאד ןלַאנָאיצַאנ ןקידנענערב ןקיזָאד םעד
 -טסבלעז ןופ עיגרָא ןַא ןרעוו ןלָאז ייז זַא ןזָאלרעד וצ טינ יֹױזַא יו ,רעטרעוו
 -רַאפמוא ןסיורג םעד טימ ןטסעמרַאפ טעמכ קידהוואג ךיז לָאז סָאװ ,רעצ
 יו ,רעליטש ךָאנ דיל ןייז טקידנערַאפ סעלעיעל .א ,קילגמוא ןכעלדנעטש
 :ןָא סע טביוה רע

 ,ךעלדנע ךיוא םיא רַאפ ור טמוק'ס ; ליטש ,םַאוגנַאל ךיז טשעלרַאפ דיי רעד
 ,ךעלדנעטשרַאפמוא טרעטיצ ןוא ,םי רעד ןייא ךיוא טפָאלש ךעלעמַאּפ

 שיטעָאּפ טָאה סָאװ ,סיעכהלוצ רעשינַאמטיהװ רעד טשינ רעכיז זיא'ס
 (םס 1 000144106 18/861?) -- ךיז ןכערּפשרעדיװ טימ טריטעקָאק
 ןופ ןרעיוט יד וצ ןבירטעג קירוצ רעטכיד םעד טָאה הביס ערעקיטכיוו ַא
 ךיי ַאא ךוב יינ ןייז ןיא זדנוא רַאפ טייטש סעלעיעל .א .זרעפ ןטמַאצעג
 -נעמירעּפסקע סָאװ ,טעָאּפ רעפייר רעד יו ,(ןעמעָאּפ ןוא רעדיל} "םי ןפיוא
 -שידיי ןופ ןטייקכעלגעמ עלַא הליחתכל טסייוו סָאװ רעבָא ,ץלַא ךָאנ טריט
 ןטנעמירעּפסקע ענייז עלַא טימ טריטנעמירעּפסקע רע .טרָאװ ןטשטיינקעג
 ןטנעמירעּפסקע יד יױזַא יו ,ָאכע רעד ןייז טעוװ סָאװ סיוארָאפ ןיא טסייוו רע ןוא
 רעגעי רענערַאפרעדמוא רעד טשינ רעמ ןיוש זיא רע .ןעיירשקירוצ ןלעוו
 רעשידיי ןייז ןופ עיפַארגָאּפָאט יד טנכייצעגסיוא ןָאק רע .טרָאװ ןשידיי ןפיוא
 ןסיש וצ ןייז טרעשַאב ןָאק םיא ן'תחנ ַא רַאפ סָאװ טסייו רע ןוא טנגעג
 ןטערקעד עכעלטנגוי עלַא ץָארט ,ףרַאד רע ןעוו ,טַארוקַא טייטשרַאפ רע
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 .(גָאיס) גיס ַא ןרעוו םיא רַאפ לָאז סָאװ ,הרוש רעטמַאצעג ַא וצ ןדנעוו ךיז

 שיטקַאפ זיא סָאװ ,"עשידיי רעטכיד ךייא וצ; עמעָאּפ רעטנכייצעגסיוא ןייז ןיא

 -גקלָאװ ןשיווצ םולח; --- טעברַא רעשינָאפמיס רערעסערג רעד ןופ לייט ַא

 .געווסנבעל ןשירעטכיד ןייז וצ לסילש םעד טעָאּפ רעד זדנוא טיג ,"סרעצַארק

 טביולרעד סָאװ ,שושימה שוח ַא ,טקניטסניא רעשיטעָאּפ ַא רָאנ טינ זיא'ס

 ,ןגָאז ליוו רע סָאװ םעד רַאפ יוב-זרעפ ןטַארוקַא םעד ןּפַאטוצנָא שממ םיא

 סָאװ ,גָאיס ַא ןכוז עקידנעטש סָאד זיאס .רעמ ךס ַא ןוא סָאד זיא'ס

 -טמַאצעג רעטסערג רעד טימ ןטנעמירעּפסקע יד וצ טריפעג רדסכ םיא טָאה

 -שירעטסיימ ןייז לָאז זרעפ רעירפ ןייז ךיוא ידכ ,טײקנסָאלשעג ןוא טייק

 ,ןילּפיצסידמוא ןופ קורדסיוא ןַא טַאלג טינ ןוא ןסָאלשעג

 ,עיירפ ןעמטיר יד ביל בָאה'כ שטָאכ ,ךיז ךיא זומ ןעמיוצ

 ,גנוצ ןוא ךַארּפש רעזדנוא טרעטפולעג ייז טימ בָאה ךיא ןוא
 .גנואווש ןוא ןַאּפש ןעיירפ וצ רַאפ ארומ רעטציא בָאה'כ רָאנ

 ,היװל ןופ רעמָאי טימ טרָאװ רעזדנוא טרעמָאי'ס

 ,עיירטעג יד ןעמיורט יד טציא ןעגנעה קיקערש

 גנוי ןעניּפש וצ ,קידרעפָאה ןענַאּפש וצ טשינ ןגַאװ
 ,םירוסי יד רַאפ ָאטשינ זיא ץענערג ןייק ןעוו
 .םערופ ןטמיוצעג-גנערטש ןופ גיס ַא סיוא-קיטייוו

 .(201 טז --- ?עשידיי רעטכיד ךייא וצ ,)

 טסייה'ס ,טרָאװ ןטגָאזעג םוצ זרעפ םעד ןביילקוצ יו רעמ ךס ַא זיא סָאד |

 ,טייצ רעד ןופ הללי רעד ןיא רַאפרעד גנַאלקּפָא ןעניפעג ןוא סָאד ןעװעמַאה

 -סיוא זומ רעטכיד רעד .םירוסי ןופ ןצענערג עלַא טשיװעגּפָא טָאה סָאװ

 ,טפַאה ַא ןבָאה סעּפע לָאז יירשעג רעטמערופעג ןייז ידכ ,גָאיס ַא ןקיטייוו

 טסייוו רע לייוו ,לירבעג ןשהיח םעד ןיא ןרעה ךיז לָאז טייקליטש ןייז ידכ

 זַא טליפ רע .חוכב טינ רע זיא ןעיירשטימ ןוא ןעײרשכָאנ זַא ,סיוארָאּפ ןיא

 "טינ םעד טימ ןטסעמרַאפ טינ לָאמנייק ךיז ןעק רעמָאי רעטמַאצעגמוא ןייז

 טנָאמ ןוא טלעוו רעד ןופ ללח ןיא ךיז טגָארט סָאװ ,ןייוועג םענעטכָאשרעד

 טײקנסַאלעג רעטמַאצעג ןוא רעשיגַארט ַא טימ רע טגָאז רַאפרעד .רעפטנע ןַא

 : דיל ןקיבלעז ןיא
 ףװַאה ,ןדייל ,ןכוז רעייא ךרוד טרָאװ ןיימ טכרָאה
 .ןװַאטקָא ענעטסָאמעג ןוא עטמיוצעג ןיא

 ַא ןוא רעדימ ַא --- ןװַאטקָא ענעטסָאמעג יד וצ קירוצ געוו רעד זיא סָאד

 טָאה סָאװ ,טעָאּפ ןטסואוַאב-ליצ ַא ןופ געװ רעד .געװ רעקירעיורט

 ןופ למוט ןוא שיור םעד טימ ןטסעמרַאפ זרעפ ןעיירפ ךרוד טלָאװעג ךיז

 . "סיורג ןופ גזַארבעג רעטסקידנצלירג רעד וליפא זַא סייוו סָאװ רעבָא ,טָאטש

 רעטשרע רעד ךָאנ ,ןרָאי רעקיצנַאװצ ענעי ןיא עילידיא ןעוועג זיא טָאטש

 וצ טװאורּפעג לָאמטפָא רע טָאה גזַארבעג םענעי וליפא .,המחלמי-טלעוו
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 ,ןפמואירט ןוא ןגיז עקיזרעפ-יירפ עלַא ךָאנ ,זרעפ ןטמַאצעג ןיא ןעגנַאפ
 גָאטליױאװ סיוא ןעמוקעג ןזרעפ ענעטסָאמעג יד ןענייז טלָאמעד בוא רָאנ
 טָאה סָאװ ,טעָאּפ םייב זומ ַא טנייה ייז ןענייז ,ןטנעמירעּפסקע יװ ךיוא ןוא
 ."גנואווש ןוא ןַאּפש ןעיירפ וצ רַאפ, ארומ

 םעד ןפרָאװעגמוא ןײלַא ךיילג טָאה סָאװ ,טעָאּפ רעקיבלעז רעד ןוא
 ,לַאװסיוא-זרעפ ןייז עגונב סעיצַארַאלקעד ענעגייא ענייז ןופ ײװיטַארעּפמיא;
 ךיז טָאה רע .עיצולָאװער רעטשרע ןייז ןגעק עיצולָאװער ַא טכַאמעג ךיוא טָאה
 ןרעמָאה ןופ ,ןריּפסקעש ןופ ,לביב רעד ןופ ןגיזַאב טזָאלעג זייווכעלסיב
 רע יו טיול ,ןטנעמונָאמ וצ יוװ ריגיינ טימ זיולב טינ ֹוצ ייז וצ טייג רע ןוא
 -סיורַא ןטשרע ןייז ןיא טרירַאלקעד ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,טרעלקרעד טָאה
 טּפַאכ רעטכיד ערעדנַא ךס ַא יװ רעמ .סנייא רעמונ "ךיזניא; ןיא רָאפ
 רָאנ טינ טרָאד ןופ טּפעש ןוא םירפסה רפס םעד ןיא קוק ַא סעלעיעל .א
 רעד ייב םיא רימ ןּפַאכ לָאמַא .המחנ עקידעבעל רָאנ ,טסיירט עקידהבצמ
 ןוא היעשי טנרעל רע ,לָאמַאטימ ןוװַאל ייווצ ףיוא רבוע זיא רע יװ טנַאה
 ,ןביילגרַאפ טכַאמ ןוא ןרעמָאה טנעייל

 ;רעמָאה זיא רעקידעקעמש ַא דלַאװ ַא ,סלעה ַא דלעפ ַא

 ,עיַאטס-לגייפ רענירג טימ ,עכעלצנירּפ ןשריה טימ

 .דרע רענירג ןופ גנַאזעג םוצ ,עקידנעגנירּפש רעמעל טימ

 .היצשי זיא --- למיה םוצ גיוא'ס רָאג

 (08 טייז -- רעמָאה ןוא היעשי) |

 -ך"נת סשאוהי ןעועג זיא ןסעלעיעל ףיוא סולפנייא רעטסערג רעד
 שאוהי .גנוקעלּפטנַא ןַא ןעוועג שממ סָאד זיא ןסעלעיעל רַאפ .גנוצעזרעביא
 ,שידיי רעזדנוא ןופ ןטייקכעלגעמ עשיאערבעה יד ןזיװַאב טעָאּפ םעד טָאה
 רעדָא ,ןשיטנעמונָאמ ןייז ןיא ך"נת םעד טנעקעג טעָאּפ רעד טָאה ןשאוהי זיב
 רעבָא ,ןעגנוצעזרעביא עשיאעּפָארייא עכעלטע ןיא ןוא לַאניגירָא ןלַאטנעמונָאמ
 סעלעיעל .א ,לַאניגירָא םעיינ ַא --- טקעדעגפיוא טעָאּפ םעד רַאפ טָאה שאוהי
 סָאװ --- ןעזרעד טָאה רע ןוא ןלַאניגירָא ייווצ טימ ןקיווק ןעמונעג ךיז טָאה
 רעזדנוא ןופ טפַאשהבורק יד -- טנָאעג לָאמ ךס ַא ךיוא ןיילַא טָאה רע
 ןעגנילק טנעקעג ערעדנַא רַאפ טָאה סָאװ סָאד ןוא .שיאערבעה טימ שידיי
 ןרָאװעג טקעלּפטנַא ןסעלעיעל רַאפ זיא ,טײקשיאַאכרַא עקיניזטסואווַאב יו
 שידיי רעטריזיאערבעהרַאפ ןוא רעטשיכ"נתרַאפ רעד .לַאװק רעקידעבעל ַא יו
 -נואו יד ןעזעג טָאה רע .סניפעג רעייט ַא ןעוועג רעטכיד םעד רַאפ זיא
 סע ןוא ןושל גנוי ַא ןעמונעג טָאה סָאװ ,קלָאּפ ַא ןופ טעברַא עכעלרעד
 םעד ןעלגיּפשּפָא רעמ לָא'ס ידכ ,טריזיװקיטנַא ןוא טרעטלערַאפ ןוויכב
 זיא גנוצעזרעביא ךנת סעשאוהי .קלָאפ רעזדנוא ןופ רעצ ןקידתורוד-רוד
 טינ טָאה סָאװ ,סעלעיעל .א טעָאּפ םעד רַאפ לומיטס רעטסערג רעד ןעוועג
 ןושל רעזדנוא ןופ גנובעלפיוא יד ןזייװַאב עקַאט רָאנ ,ןזייוו ןעמונעג רָאנ
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 רעדיל עטסרעמ יד ןיא .טייקידנוגינ רעטלַא רעד ןופ ץירּפשנײרַא םעד ךרוד

  ץנַאג .טייקשידָאלעמ רעשילביב ַא טימ שילביב סיואכרוד רע זיא ענייז
 :הליפת ַאזַא ןועה זדנוא טזָאל ןוא רעטצנעפ ןוא ריט רע טנפע טפָא

 ,ןצעג'גנוגנַאפ יד ןיא רענעגנַאפעג רעד טגָאז רָאװרַאפ

 ןקע עלַא ןופ רימ ףיוא טנייפ ןצעה סע

 .רעטייוצ רעד ןופ רעצרַאװש רענייא ,רימ רעביא ןקערש ןרעיוה'ס

 ,עגר עדעי ךָארב ןיימ טסקַאװ רעטײרּפשעצ ,רעפיט

 ,שינעריולרַאפ סלעז ןיימ ןגעוװנופ

 ,רעגרע וצ ץיגערג ןייק ָאטשינ זַא שינערעיורט רעד ןגעוונופ

 ,םוטעמוא רעקיטש ןוא רעגרה ,רעקירד ןוא רעגרעוו
 (28 טייז --- הליפת א) |

 יד ןופ ןטסקעט טיול, ןפָא סעלעיעל ,א טביירש 1945 דנַאלשטייד ןגעוו
 -ַארַאלקעד רעמַאדסטָאּפ רעד ןופ גָאט םעד ןיא ."םוחנ ,לאוי ,קוקבח : םיאיבנ
 ןטסקעט עשידיי-שיאערבעה עטלַא יד וצ טעָאּפ רעד ךיז טדנעוו עיצ

 ,זיר ךָאנ זיר ןענַאטשעגפױא .ןעמוקעג גָאט ןייד זיא
 ,זיּפש ףיוא רעסעמגייװצ ןוא טדימשעג דרעװש ףיוא ןזײאבָארג
 טקידנעבעג ךיד ןעיירד ןיא ןוא

 ,(63 טייז---1945 דנַאלשטיײד) ,טקידנעראפ גנַאג ןייד טָאה לכיורטש

 ,עדרעוו עשיטנעמונָאמ ןבעגעג שידיי רעזדנוא טָאה שאוהי ןעוו טלָאמעד
 שידיי רעזדנוא ךיוא זַא ,קנַאדעג רעד טבעלעגפיוא ןסעלעיעל ןיא טָאה
 1990 ןיא טָאה סָאװ ,טעָאּפ רעקיבלעז רעד .ךָאי ןשיאערבעה םעד טגָארט
 ןייז זַא (ריפסקעש ןוא עטנַאד ,רעמָאה ןגעוו ןוא) ך"נת ןגעוו ןבירשעג

 קיטנעמונָאמ רעד וצ ןלַאפעגוצ זיא ,"ןטנעמונָאמ ןופ טרעוו רעד זיא;ק טרעוו

 רַאפ רָאנ טינ ,גנובעלַאב עקידנזָארגַאב ,עיינ ַא ןגָארקעגסױרַא ןופרעד ןוא
 ,קיטסישידיי רעשיגָאלָאעדיא רעצנַאג ןייז רַאפ רָאנ ,דיל ןייז

 ץיורג ןוא ערעטיב ,ערעװש ןתעל-תעמ ןיא

 לוק עקידנרָאצ סָאד טרעה רע --- טכַאדעג םיא ךיז טָאה
 ,לָאמַא ןטרעטייװרעד ןיא איבנ ןסיורג ַא ןופ
 ,עוקת ןופ סומע ,הכימ ,היעשי ךיילג

 עיונעג ,עקילייה םירוביד טימ ןטלָאװ
 .לָאטש ןוא רָאװ ןוא גָאװ ןבעגעג םענייז קנַאדעג םעד

 תלהק ןיא דייר-גולק סהמלש ,דיײריגָאלק סבויא

 .סעילעּפַאק עקיטייז יװ --- טליּפשעגוצ ןבָאה
 8 .טייז --- ןוז רעטסגניי רעד)

 ןושל סָאד טקימַאטשרַאפ ןסעלעיעל רַאֿפ טָאה גנוצעזרעביא-ך"נת יד
 -עּפסקע ענייז עלַא ןקימַאטשרַאפ וצ ןוא ןעמוקוצייב חוכ ןבעגעג םיא ןוא
 ,דיל ןשידיי ןופ רעײנַאב .רעד זיולב ןבילבעג סעלעיעל .א טלָאװ .ןטנעמיר
 -נעמירעּפסקע רעכייר רעד ,גנוגעוַאב רעשיטעָאּפ רעיינ ַא ןופ רעריפ רעד
 רשפא ןיֹוש רע טלָאװ ,םַארג ןשידיי ןופ רענעק ןוא רעשרָאפסיױא רעד ,רעריט
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 -ייצרַאפ רעד ןופ טעטיזָאירוק-טנעמונָאמ ַא יו רעמ טינ ןעוועג ןיײלַא טציא
 סעלעיעל .א .ןרָאא רעקיסיירד עטשרע רעדָא ,רעקיצנַאװצ יד ןופ "טייקשיט
 רעטפיטרַאפ ַא ןופ ןכות טימ ןטנעמירעּפסקע ענייז טלגָאלעגנָא רעבָא טָאה
 -עּפסקע ענייז טקיטכערַאב רע טָאה טלַאהניא ןייז טימ .טייקשיאעדיא רעשידיי
 -ריבעגנייא ןוא טקיטפַאהרַאפ ייז טָאה רע .ןוקית ןבעגעג ייז ןוא ןטנעמיר
 ןיא טלעטשעגנייא יז ,עיצולָאװער ענעגייא ןייז טרעגריברַאפ טָאה רע .טרעג
 ,טליטשעגנייא ןיילַא יז ןוא טײקשיטַאבעלַאב רעשידיי רעד

 --- ןסעלעיעל .א ףיוא טולפנייא ןסיורג ןטייווצ םוצ רימ ןעמוק ָאד רעבָא
 ,ץרּפ .ל .י ןופ טלַאטשעג סָאד

 ,רענַאימכילע םולש ןוא רענַאיצרּפ ןגעוו זדנוא ייב טדערעג ךס ַא טָאה'מ
 סצרּפ .ל .י ןופ קיגַאמ רעד ןופ ןרָאװעג טקריװַאב טינ ױזַא זיא רענייק רעבָא
 טָאה סעלעיעל .א זַא ,ךיז טכַאד רימ .סעלעיעל .א יװ ,טייקכעלנעזרעּפ
 -ָאזיא וצ ןוא חוכ סצרּפ ןעוועטנורגרעד וצ טכוזעג רעטכיד ערעדנַא יו רעמ
 טנָאמרעד סעלעיעל .א סָאװ רַאפרעד רָאנ טינ ןוא .השורי עקידעבעל ןייז ןריל
 "רעד רָאנ ,ןצרּפ וצ רעדיל טביירש רע רעדָא ,ןעמָאנ סצרּפ לָאמ ךס ַא רעייז
 סצרּפ ןיא טעז (ץנַאלג .א טסיצילבוּפ רעד ךיוא ןוא) טעָאּפ רעד סָאװ רַאפ
 -יינ ןופ םיכובנ הרומ ַא ,םעטסיס עשיפָאזָאליפ ַא טעמכ ,םעטסיס ַא השורי
 ףיוא ןזיוועגנָא ןצרּפ .ל .י ןגעוו ןעלקיטרַא עניימ ןיא בָאה ךיא .טייקשידיי
 ןיא טעז רע ,רעטייו ךָאנ טייג סעלעיעל .א רעבָא ,טייקשימ"במר סצרּפ
 ,טציא ךיוא ןעק סָאװ ,םעטָא ןקידעבעל גונעג םעטסיס-טייקשידיי סצרּפ
 .גנוטלַאהרעד ןוא טסיירט ןבעג זדנוא טייקנריולרַאפ רעטסערג רעזדנוא ייב

 -עגיץרּפ םעד וצ ךיז ןעילוט ןייז ןסעלעיעל אנקמ לָאמטּפָא ןיב ךיא
 -שידיי-יינ ןגעו ךיוא טגניז רע רָאנ ,סעלעיעל טדער רָאנ טינ .טלַאטש
 סצרּפ ןופ טקעריד סױרַא רע טגניז טייקשידיי עקידמימוחנת סָאד ןוא טייק
 לרַאק רעשיטסישידיי ןימ ַא ץרּפ זיא טעָאּפ םעד ןסעלעיעל רַאּפ .השורי
 רַאפ ןעגנוזייוונָא עלַא ןעניפעג ןעמ ןעק "לַאטיּפַאק, ןייז ןיא סָאװ ,סקרַאמ
 .רוד רעזדנוא

 ןענייז ךוב יינ סעסעלעיעל ןיא רעדיל עטסלופ יד ןוא עטסשיגַארט יד
 ערעדנוזַאב ןופ חוכ םעד טימ טינ רשפא ןבעל ייז .סעמעָאּפ ערעגנעל יד
 ןופ טַאמָארַא םעד ןופ סעּפע ןַארַאפ זיא ייז ןיא רָאנ ,ןזרעפ רעדָא ,תורוש
 רעשידיי רעטנוװַאהַאב ַא .ערענעלק ןוא ערעסערג ,ןטנעמַאטסעט עשינָאליװ
 טימ ,ןעגנורַאפרעד ענייז טימ ךיז טלייט ,קיצכעז ןופ לעװש ןפיוא ,טעָאּפ
 וצ טפַאשביל ןייז טימ ,ןעגנושיוטנַא ןוא סעיזוליא ענייז טימ ,תומולח ענייז
 רעכעלטרעצ ןייז טימ ןוא דיל ןשידיי ןיא טייחנטלעז ַא זיא סָאװ ,רוטַאנ רעד
 רעזדנוא ןיא טייחנטלעז ערעסערג ַא ךָאנ רשפא זיא סָאװ ,ןעיורפ וצ טפַאשביל
 ,טײקשינַאיצרּפ-ָאענ ןייז טימ טעָאּפ רעד ךיז טלייט ץלַא ןופ רעמ רעבָא ,דיל
 רעזדנוא רַאפ םעטסיס עקידנעמענמורַא ,עסיורג ַא יו סױרַא םיא ייב טמוק סָאװ
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 זיא ךימ יו ,טסיירט ערעסערג לָאמטּפָא רע טּפעש ןופרעד .ןבעל שידיי

 רעייז גָאז ךיא ןוא ,רעקיסַאלק ןסיורג רעזדנוא ןופ ןגירקוצסיױרַא ןעגנולעג

 | ,םיא זיא ליואוו :ךיז וצ לָאמ ךס ַא

 ?טרעצַארקנקלָאװ ןשיוװצ םולחג --- ןעמעָאּפ עשינָאפמיס ייווצ ענייז ןיא

 ערעדנַא ןיא יו רעמ ,קורדסיוא םוצ טמוק "ןליוּפ ןיא בוטש עשידייא ַא ןֹוא

 .ןבעל ןשידיי ןיא םעטסיסדץרּפ םעד ןופ גנוצנַאגרַאפ יד ,רעדיל

 ןרעפס עקידכופיה ייוװצ ןופ עסיורג סעיזיוו

 ,רָאװ רעינ ַא ןיא ןייגפיוא ,ןסנקרַאפ ךיז ןלָאז

 רָאלק רעיינ טימ טעװ סָאװ ,דיל שידיי ַא ןיא ןייגפיוא

 ןרעגַאב עקיציה סחרזמ טימ יװ ןענייש
 .ןרעי ןליק ,ןרעקיאור סברעמ טימ יװ

 ירוד רעזדנוא ןיא טמָארטשעצ קידברעמ ערז-חרזמ

 = טנבלעג יִצ טבקעיעג יצ -- רע זיא קידנעטש

 .טנװָא ןופ דנַאל טימ דנַאלנגרָאמ ןופ שימעג ַא
 (105 טייז --- "ןכייט יד ייב ,)

 זיא סָאװ) ,"טנוװָא, ןוא "טנבלעג; םַארג רעקידנשַאררעביא רעד וליפא

 ַא זיא (ןעגנושַאררעביא-םַארג רעטרעדנוה ענייז ןופ ענייא ןסעלעיעל ייב

 ,דיל ןשידיי ןרַאפ םעטסיס ַא יא םיא ייב זיא'ס רעבָא .םולח רעשינַאיצרּפ

 ןבעל ןשידיי ןרַאפ םעטסיס ַא יא
 ,םינּפ קיטסגנַא רעזדנוא זיא קידברעמ-חרזמ

 .סטפיטרַאפ-שילרעטסיוא ןַא ,טימעג ַא טלקנוט-טכיול'ס ואוו

 -- ,ץפיז רעזדנוא ,לכיימש רעזדנוא זיא קידברעמ-חרזמ

 -- ןענָאמ קיביײא רעזדנוא ,טפַאשקנעב ,העונת רעזדנוא

 ,םיאנוש ןופ ץרַאה םעד ןיא ןרָאד רעפרַאש רעד טָא

 .ץפירשצעג ןוא רוביד רעזדנוא זיא קידברעמ:-חרזמ

 ?זמר ןוא לוק סלרוג ןדיײמרַאפ סָאד ןעק רעװ

 | סע םענַאב ,לופ ךָאנ םענרַאפ ,יײטשרַאפ --- לוק סָאד טָא

 רעד ןיא טנָאטַאב רעפרַאש ךָאנ טרעו " טייקידברעמ-חרזמק יד טָא

 ."ןלױּפ ןיא בוטש עשידייא ַא עמעָאּפ

 -ָאֹּפ ןיא רעדניק יד ייב טלדנַאװרַאפ ןרעוו סָאװ ,תומולח סנטַאט םעד

 "נעש יד ןופ רענייא וצ ךיז ןציּפשרעד ,םזינויצ ןיא ןוא םזילַאיצָאס ,םזינָאל

 .השורי סצרּפ קנַאד ַא ץלַא ןוא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןעמעָאּפ-תולג עטס

 "עג סצרּפ ןירַא רָאלק ךיז טגניז ,םוטנעמָאמ טניוועג עמעָאּפ יד רעדייא

 ,טלַאטש
 ,ץרא ךרד ןייק טשינ ןיײלַא ךיז וצ טָאה סע רעװ

 ,טכיל ןייק ןייז טשינ ךיז רַאפ ךיוא ןוא טשינ םענעי רַאפ ןעק

 ,טכירעג ןכעלטנייפ ןדמערפ רַאפ יװ ןדיי ןענייז

 .ץורית ַא טימ ןריט ייב ןייטש ןבעל רעייז ףרַאד
 ץרּפ שובײל קחצי רעזדנוא טָאה ױזַא טָא
 :טכיװעג ץלָאטש טימ שיט ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא טפָאי
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 -- קיטיינ טשינ זיא םענייק רַאפ גנורעמטנערַאפ ןייק
 ,קיטייװ רעזדנוא קילײה ,גנואעז רעזדנוא זיא סיורג

 (289 טייז)

 "ןוז רעטסגניג רעד -- עמעָאּפ רערעסערג רעד ןֹופ גנולײטּפָא יד
 שיטקַאפ זיא "םיובלגיז (רוטרַא) לאומש שודק םעד; טעמדיוועג זיא סָאװ
 ,לבוי ןקירָאי-קיצפופ ןייז בנא טציא טרעייפ סָאװ דנוב ןשידיי םוצ גנַאזעג ַא
 ןשיוװצ) שינָאמ ןייז ןבירשעג ץרּפ טָאה קירוצ רָאי קיצפופ רעביא טימ

 רעדייא (.גנוּפינקרַאפ עשיגָאל ןייא יו רעמ ןעוועג זיא דנוב םעד ןוא ןצרּפ
 ןייז ןגעוו רעטכיד רעד טגָאז ,ךיז טמערַאװעצ ןוא ךיז טסקַאװעצ דיל סָאד
 --- דלעה

 ,ןעגנורדעגנירַא םיא ןיא ףיט טָאה טרָאװץרּפ'ס
 .ןעגנולקעגסױרַא םיא ןופ ס'טָאה ןגייא ןוא טפיטרַאפ ןוא

 יגנַאג ןשיטעָאּפ ןייז ףיוא סולפנייא ןסיורג סעסעלעיעל ףיוא זמר ַא
 ,קלָאפ ןשידיי ןרַאפ געוו-סנבעל ַא ןגעוו ךיוא עמעָאּפ יד טגניז רעטעּפש

 רערעמ ןנירקרַאפ טינ ןיוש קלָאפ ןימ ַאזַא ןָאק
 ,דנַאנײב ךיז טימ ןייז ןוא ,ךיז רַאפ עלעטסעק ַא ןיא

 .(980 טייז

 : ףורסיוא םעד טימ ךיז טקידנערַאפ דיל סָאד ןוא
 יתולג רעגנַאל ,רעטסַאהראפ רעד דלעפטכַאלש ןייז טביילב'ס
 ,גנַאג הלואג ןכעלנייּפ ןיא טלעװ זיא סָאד --- תולג
 ; ןברַא ןגרָאמ םיא לָא'ס רעװ ןייז טעװ ,טנייה טשינ ביוא
 ןברַאטש וצ יװ ןסיװ טעװ רע -- ןבעל טשינ ביוא

 ,"טסואוועג , טָאה ,טעמדיוועג זיא דיל סָאד ןעמעוו וצ ,םיובלגיז רוטרַא
 םעד ןבעג וצ שירעטכיד זדנוא ךיז טימַאב סעלעיעל .א .,ןברַאטש וצ יו
 טינ ביוא זַא ,גנונעפָאה רעד טימ ,השורי סצרּפ ןופ טרעוו-ביילברעביא
 ,ןברַא ןגרָאמ רעצימע סע טעוװ ,טנייה

 -עלבָארּפ זיא קלָאפ ץנַאג ַא רַאפ םעד ןיא ןַארַאפ זיא'ס טסיירט ליפיוו
 "צג טרָאװ שירעטכיד ןייז טָאה סעלעיעל .א סָאװ טוג זיא'ס רעבָא .שיטַאמ
 ,טנייה טשינ ביוא זַא ,טסיירט רעקידעכעל רעד טימ ךיז רַאפ טעװעטַאר
 ,ןברַא ןגרָאמ םיא לָאז'ס רעוו ןייז טעוו

 סעשאוהי ןופ זייוװַאב "ןקידברעמ-חרזמ, ןשיטסיווגניל םעד קנַאד ַא
 ,ץרּפ ,ל .י ןופ טייקידברעמיחרזמ רעשיאעדיא רעד ןוא גנוצעזרעביא-ך"נת
 טָא ,טייקידנוחטב רעשיגַארט טימ רעפייר ןרָאװעג טרָאװ סעסעלעיעל .א זיא
 ןייז ייב ןטלַאהרַאפ גנַאל וצ טינ םיא ןבָאה ןסולפנייא עקידנעמיטשַאב ייווצ יד

 "יירב ףיוא רעטייו ןבירטעג םיא ןבָאה ייז רָאנ ,עיצנַאטס-טנעמירעּפסקע
 .ןגיז ערעקיטפַאהרעיוד ןוא ערעסערג וצ ןוא ןגעוו ערעט





 ןעגנונעכייב
 ןיקוויר .ב טַאלבנעזיור .ה
 -רוטַאקירַאק סדלָאג ןַאמרעה ָאריּפַאש דעמַאל

 טי י טײצרָאי סנרעּפלַאה בייל השמ וצ
 ןָאמזַאלג ךורב יודֵנַאל ָאשיז
 סבקעיג סכַאברעױא םירפא ַא ןגעוו גנַאזעג סָאד :דנַאלזייא ןבואר

 "ןטלעצעג םעריה ןקיליײיה

 לָאמַא ןופ ןוויטַאמ סטיווקלַא .ב

 ווָאקנימ .ב .נ

 רעדיל סילדוק הכרב





 1946 זיב 1900 ןופ -- טַאלבנעזיור .ה

 עטשרע ענייז טלעטשעג טָאה טַאלבנעזױר .ה ןעװ ,1900 רַאי סַאד
 ןעמָאנ םעיינ ַא רַאפ רָאי קידלמוט וצ ַא ןעוועג זיא ,טירט עשירעטכיד
 רעד ןליּפשפיױא ןעמונעג טָאה'ס ןוא גנַאהרָאפ רעד ןביוהעגפיוא ךיז טָאה'ס
 רעד ַא יװ רעמ ןעוועג ךס ַא רַאפ זיא סָאװ ,טרעדנוהרַאי רעטסקיצנַאװצ
 יד טָאה ןעמ זַא ,ליפ ױזַא טיורטעג טרעדנוהרָאי םעד טָאה'מ .גנוטרַאװ
 רצ טלעװ יד טָאה'מ .גנוליפרעד ַא רַאפ טכַארטַאב ןיוש טירט עטשרע
 קינײװ רעייז ןוא ןצַאט ןוא ןקױּפ טימ םוינעלימ ןקיזָאד םוצ טיירגעג
 טָאה'מ ,תוחטבה עטוג עלַא יד ןיא ןעלפייווצ וצ טגעוורעד ךיז ןבָאה ןשטנעמ
 ,טרעדנוהרָאי םעד ןיא טירט עגנוי ןלעטש וצ היכז ַא רַאפ טכַארטַאב סע
 -ךעדורב-שטנעמ ןוא סטוג סָאדלַא ןופ עיסעצַארּפ רעד ןיא ןענַאּפש וצ ידכ
 רעד רַאנ טשינ טרעדנוהרַאי רעטסקיצנַאװצ רעד זיא רַאפרעד .טפַאש
 ךעלרעייפ רעד דָארג לייוו ,רעטסשיגַארט רעד ךיוא רַאנ ,רעטסקיטולב
 קידנלַארּפּפױא ,טרַאנעגּפָא קידארומ ױזַא טָאה בוט-םוי טלעוו רעטיירגעגוצ
 | ,םונהיג ןופ ןריט עלַא

 ןענייז ,טרעדנוהרָאי םעיינ םעד ןופ רָאי ןטשרע ןיא ,טלַאמעד רעבַא
 ,טלעוו רעיינ ַא ןופ רעיוב יװ רָאנ טשינ ,סיוארָאפ קיטומ ןעגנַאגעג ןשטנעמ
 סָאװ רוד ַא ןעוועג טשינ ןיוש זיא'ס .ןסינעג וצ טייקטיירג רעד טימ רָאנ
 סָאװ רוד ַא רָאנ ,רעדניק-סדניק ןוא רעדניק רַאפ טעברַאעג זיולב טָאה
 ןוא רעטמולחעגסיוא רעד ןייז וצ טרעשַאב זיא םיא זַא ,רעכיז ןעוועג זיא
 | ,רוד רענערַאװעג-םייוקמ

 ,ףױרַא-גרַאב ןעגנַאגעג ץלַא ךיוא זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 ןבָאה רעטרעוו ערעייז ןוא ןעוועג ןיוש ןענייז ץרּפ ,םכילע םולש ,עלעדנעמ
 רעגנוי ףיױא טירט עטסעפ טימ ןעגנַאגעג עלַא ןענייז ייז .טכליהעגּפָא
 וליפא ןיוש ךיז ןבָאה'ס .גרעבנעסייו ןוא גרעבמָאנ ,שַא ןופ תולגתה רעד וצ טנעָאנ ןטלַאהעג ןיוש טָאה'ס ןוא ןעזייר ןוא קילַאיב טקעלּפטנַא טַאהעג ךיוא ןיוש דיז ןבָאה'ס ,רוטַארעטיל רעקיטפנוקוצ .רעיינ ַא זופ דרע
 טָאה סָאװ --- תובשחמ לעב --- רעקיטירק ןשידיי ַא ןופ טירט יד טרעהעג
 עשיאעּפָאריײא ענייז רַאפ ,קרַאװלופ שירַארעטיל טיירג ַא ןענופעג ןיוש
 .ןעגנוצנַאלפרעביא

 ןוא רערעדנואווַאב ַא ןייז וצ טייצ רענעי ןיא היחמ ַא ןעוועג זיא'ס
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 תמא ןַא ןעוועג זיא'ס רעבָא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעגנוי רעד ןופ דיסח ַא

 ץנערוקנָאק יד ףרַאש ןעוועג זיא'ס .,רעביירש ַא ןרעוו וצ שינעלעטשנייא

 ןענייז ןזיר ערעגניי ןוא ערעטלע יד ןופ סעימָאנָאיזיפ עקסערוטּפלוקס יד

 שממ זיא'ס זַא ,עטנכייצעג-ףרַאש !וא עקידנרעפטנערַאפײץלַא עכלעזַא ןעוועג

 ןוא ,ץלַא "טקעדעג, ןבָאה ייז .םינּפ ַא ךָאנ רַאפ ץַאלּפ ןייק ןעוועג טשינ

 לטרעפ ַא ןעוועג טלַא םיוק טייצ רענעי וצ זיא סָאװ ,רוטַארעטיל ַא רַאפ

 -- גונעגרעביא ,גונעג יוװ רעמ זעוועג ןרוגיפ עסיורג יד ןענייז ,טרעדנוהרָאי

 ַאזַא ןעװעג טשינרַאג 1900 רָאי סָאד זיא רַאפרעד ,עפש ליפוצ רשפא

 ןביירשטימ רָאנ טשינ טלָאװעג טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאפ רָאי קידילזמ

 ןיא שינעגַאװ ַא ןעוועג זיא'ס .לוק ןייז ןרעה ןזָאל עקַאט רָאנ ,רוד ןטימ

 טימ ןעמוקעגּפָא ןענייז ךס ַא .ליומ ןגייא ןַא ןענעפע ןלעוו וצ טייצ רענעי

 וצ הּפצוח ַא ןעועג ללכב זיא'ס ,סרעטסיימ יד ןופ סיפ יד ייב ןציז

 ױזַא טַאהעג ןיוש טָאה רוטַארעטיל יד ןעוו ,סנגייא סעּפע ןָאטפױא ןלעוו

 רערעקיטכיל ַא ,ץרּפ רערעסערג ַא זרעוו ןענעק וצ .ןבױהעגנַא קיטרַאסיורג

 ןשטנעמ ןריסערעטניארַאפ ןלעוו וצ ,םולח רעטסוּפ ַא ןעוועג זיא םכילע םולש

 רוטַארעטיל עשידיי יד .םולח רעשלגניי ַא ןעוועג זיא לוק ןגייא ןַא טימ

 ןעװעג זיא'ס .רעביירש רעמ ןיא טקיטיונעג טשינ טעמכ ןיוש ךיז טָאה

 .רענעייל ןרעסעב ןופ ַארע יד

 םולש סָאװ טדערעגּפָא ?עקירעמַא ןיא ןטלַאהעג סע טַאה יװ ןוא

 ןיא "ןעוועג, יװ ייס ןענייז קילַאיב ןוא ןעזייר ,ץרּפ ,ילעדנעמ ,םכילע

 רעלופ ןייז ןיא ןזיװַאב טַאהעג ךיז דנַאל םעיינ ןיא ָאד ןיוש טָאה ,עקירעמַא

 .טָאה סָאװ ,דלעפנעזָאר סירָאמ יװ טעָאּפ רעכעלרעדנואוו ַאזַא טייקפייר

 -כערּפ ןבירשעג ןיוש טָאה'ס .1886 ןיא ךָאנ דיל ןייז ןעגניז וצ ןבױהעגנַא

 טַאהעג ךָאנ טָאה סָאװ ,שאוהי) ןיסעיל .א רעדיל עשיריל ןוא עלַאיצָאס עקיט

 -רעביא טייצ ַא ףיוא טָאה ,1890 ןיא ,רעטעלב בוט-םוי סעצרּפ ןיא ןביוהעגנָא

 ןיא טיײנַאב קירוצ םיא טָאה רע רעבָא ,גײטשפױרַא ןשירעטכיד ןייז ןסירעג

2. 

 דיז רַאפ ןענופעג רע טָאה 1900 ןיא ןעמוקעג זיא טַאלבנעזױר .ה ןעוו

 ,ךיא ןיימ ,עקיטרַאפ ַא גָאז ךיא ןעוו .רוטַארעטיל עסיורג ,עקיטרַאפ ַא

 טפרַאדַאב טשינ ןוא טנעקעג טשינ ןעמ טָאה ריא ןגעק סָאװ ,רוטַארעטיל ַא

 טימ ןעמענפיוא ןוא ןעמעננָא טנעקעג זיולב יז טָאה ןעמ רָאנ ,ןריטלַאװער

 ןטימ טנכיײצַאב עכַאּפע עשירעטכיד יד טָאה ןיקוויר זַא ךיז טכוד .הכרב ַא

 זַא ,טשרע טזײװַאב ןעמַאנ רעטכַארטעגוצ רעד רעבָא ,"עגנוי-ברעג ןעמַאנ

 טָאה יז ןוא טייקסיורג זופ וטָאש ןיא ןוא תוכז ןיא טבעלעג טָאה עכָאּפע יד

 ןענופעג טָאה יז רָאנ ,ןזיר יד ןגייטשוצרעביא קשח ןקרַאטש ןייק טַאהעג טינ

 ,ביוטש ןשירעלטסניק רעייז ןיא ךיז ןביוטש ךרוד גנוקידירפַאב עשירעלטסניק

 ןטַאלבנעזױר .ה ןופ *קיטכיזרָאפ, טינ רעייז ןעוועג סָאד זיא רַאפרעד
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 ןבױהנַא ןוא ,קירוצ רָאי 46 טימ --- רוחב רעקירעי*22 ַא -- ןלַאפוצניײרַא
 -ייצרַאפ וצ טַאהעג טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד זעוו ,טלָאמעד בױהנָא ןייז
 ןייק טַאהעג טינ ךָאנ ןבָאה סָאװ .,ןעוטפיוא עלַאסָאלַאק עכלעזַא ןענעכ
 רעשידיי רעד לייוו ,רַאפרעד טושּפ גנוצַאשרעביא עטסנרע ןַא ןפורוצסױרַא טייצ
 טלָאװ'ס .גנורעדנואוורַאפ סיורג ןופ טּפַאכרַאפ ןענַאטשעג זיא רענעייל
 ,תובהלתה עשידיסח ןייז ןסיירוצרעביא םיא טייקלדייאמוא עטסערג יד ןעוועג
 ןביירש ןעוועג זיא ןָאט טנעקעג טייצ רענעי וצ טָאה רעטכיד ַא סָאװ ץלַא
 ןלעטש ךיז ןוא ּפָאק םעד ןגיוברעטנורַא טזומעג טָאה רע רעבָא ,דיל ַא רָאנ
 טעכלעזַא ןופ טייצ יד ןעוועג זיא סָאד .רערעדנואווַאב יד ןוֿפ ייר רעד ןיא
 יז םגה סָאװ ,יקצודַאר םהרבא ןוא ןײטשדלָאג דוד יו רעטכיד עליטש
 ,ןדלעפנעזָאר סירָאמ טימ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןבױהעגנַא שיטקַאפ ןבָאה
 טכַאמעג סע ןבָאה ייז רָאנ ,סנקלָאװ יד וצ טקישעג טינ דיל רעייז ייז ןבָאה
 סירָאמ טימ רוד ןייא ןיא --- טלָאװעג טינ ןטלָאװ ייז יו ,שחלב ױזַא
 ,ךיז ףיוא טייקמַאזקרעמפיוא ליפוצ ןעיצ --- ןעניסעיל ןוא ןדלעפנעזָאר

 ןעועג רעװש שיטַאמעט ךיוא זיא ץנערוקנַאק רעפרַאש רעד ץוחַא
 טשרע זיא טַאטשלעדע ?סַאלק-רעטעברַא .רעטכיד ןגנוי ןופ געוו רעד
 -םיעגושמ ןיא ןגעלעג ןיֹוש זיא רעװָאשװָאב ןוא רָאי טכַא טיוט ןעוועג
 ,יקסוועשטניוו סעמעט עקיבלעז יד ףיוא ןבירשעג ךיוא ןיוש ןבָאה'ס .זיוה
 ,דלעפנעזַאר ,ןיסעיל

 יז ןַא ןכױה עכלעזַא טכיירגרעד ןבָאה דלעפנעזַאר ,ןיסעיל ?קלַאפ
 טפרַאדַאב ךיז ןעמ טָאה טיבעג ןלַאנַאיצַאנ םעד ףיוא ןעיירשוצרעבירַא
 סעמעט יד וצ ךױא ?עביל ?ןיילַא ךיז ןבעג .ןעלטרַאגרעטנוא טוג
 יז רעבָא ,טרירעגוצ טייצ רענעי ןופ ןטעָאּפ עטױרג יד ךיז ןבָאה
 -םיוא יװ טקעדעגוצ רעמ ןבָאה ייז .טײקנדײשַאב טימ טרירעגוצ ךיז ןבָאה
 ערעגניי ךס ַא רַאפ .קיריל רעקידוועמעש ןופ לוש ַא ןפַאשעג ןוא טקעדעג
 שיטסירַאמוה ןדער וצ הרירב יד ןבילברַאפ זיא עכַאּפע רענעי ןופ רעטכיד
 ןשיטָאטשסיױרג ַא ןכַאמ וצ ;ןַאספלָאװ ,ל .א ,ןַאלּפַאק לכימ ַא יו ,ךיז זגעוו
 -קנעב ענעגייא יד רעקוצ ןיא ןריוװרעזערּפ וצ רעדַא ,םינַאלס לאוי יו למוט
 ןלַאפעגנייא ןקינלָאר זיא רעטעּפש לסיבַא טשרע .רעלדַא .י יװ טפַאש
 ןיא ;ןשטיינקנייא לסיבַא סע ףרַאד ןעמ עוו וליפא ,ייא סָאד ןלעטשוצקעװַא
 ןוא לוח ירבד ךיז ןגעוו ןדייר זעק ןעמ זַא ,ןזײװַאב וצ ,רעטרעוו ערעדנַא
 ןקידעכַאװ ,םעיינ ַא ןופ טײקיטרַאנגײא רעד וצ ןדייררעד ךיז ןעק ןעמ
 ,ןשטנעמ

 רעד זַא ,יױזַא ןעמָאנ םענעגייא ןייז ןטיהוצּפָא ןעגנולעג םיא זיא ױזַא יו ?"העיסנ עקיטכיל ןיימ, ,"רעדניק סמדא; ,"םיילא ,"סעדורהא טימ ,רעטעּפש ןרָאי ,טרָאד ןופ ןעמוקסױרַא ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא טייצ רעכעל -ךעפעג ַאזַא ןיא ןעמוקוצניירַא זזיוװַאב טַאלבנעזיױר טָאה רעבַא ױזַא יו
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 טשינ לָאז ןוא למוט םעד ןֹופ ןעלמוטסיורַא ךיז לָאז טַאלבנעזױר .ה ןעמָאנ

 ףיוא ּפָארט םעד ןלעטש וצ טגעוװרעד ךיז רע טָאה ױזַא יו ?ןרעוװו לשכנ

 ןוא ןעמיװשסױרַא ךָאד ןלעוו רעדיל ענייז זַא ,ןביולג ןוא ןפָאה ןוא ןיילַא ךיז

 ? טפירשרעטנוא רעקיטכיל ַא טימ ןעמיװשפיורַא

 .טפַאשרעטסיימ ןופ חוכ ןטימ טעװעטַארעג ךיז טָאה טַאלבנעזױר .ה

 ,טייקטבױלגעגנייא רעד טימ ןעמוקעג זיא טַאלבנעזױר ןַאמרעגנוי רעד

 לייוו ,םעטָא םענעגייא ןַא ןעגניזנײרַא רע ןעק סעמעט עטלַא ןיא וליפא זַא

 עדָאירעּפ רעטשרע ןייז ןיא .ןעײנַאב וצ ייז טפַאשטנעק יד טגָאמרַאפ רע

 ןענייז'ס זַא ןזיועג טָאה רע .רעשרעדנַארעביא ןַא יװ ןעמוקעג רע זיא

 םעד ןופ ןטייקכעלגעמיקינכעט ןוא טרָאװ ,םַארג יד טּפעשעגסױא טינ ךָאנ

 ירעביא עטעװעדנופעגנייא סָאד טָאה רע .דיל ןשידיי ןטעוועדנופעגנייא

 ןייז טימ טײקמַאזקרעמפיוא ךיז ףיוא ןגיוצעג ןוא ןפרַאװעגרעביא ,ןבירשעג

 רעשינַאקירעמַא ןייז טימ ,טגָאזעג טלַאוװ'כ ,טײקשילַאקיזמ רעטגַאװעג

 טרעהעג ךיז טָאה רעדיל עטשרע סטַאלבנעזיױר ןיא ןיוש .טײקשילַאקיזומ

 רעבַא ,עקירעמַא ןעגנוזַאב טָאה דלעפנעזַאר .עקירעמַא ןופ טיײקטיײרבדָאט יד

 זיא דיל ןייז .עקירעמַא ןעגניז זעמונעג ןיוש ךיז טָאה ןטַאלבנעזױר ןיא

 רעגנוי רעד .רוד ןייז ןופ רעדיל ךס ַא יװ ,שרעדנַא שיטַאמילק ןעוועג

 ןטוג ַא ןוא עקירעמַא רַאפ רעיא טוג ַא טגָאמרַאפ טָאה טַאלבנעזיױר

 .טָאה ,לרוחב קירָאינצײרד ַא רעהַא ןעמוקעג .םייה םעד רַאפ ןורכז

 יד ןעקנעדעגרַאפ ןעמונעג ךיילג ןוא עקירעמַא ןרעה ןעמונעג ךיילג רע

 טימ ןסעגרַאפ יו טעמכ ,ןורכז ןיא ןגײלקעװַא טניימ ןעקנעדעגראפ .םייה

 ,ןרעדנַא ןפיוא שינעקנעדעג קיטש ןייא ןגײלּפָא ןוא ןריזיויכרַא ,שינעקנעדעג

 ַא ןופ שינעקנעב עטלדנַאװרַאפ יוװ רָאנ ,ייוו:םייה רעטקעריד יו טשינ

 ליפ ױזַא טימ םורַא רע טמער שינעכעדעג רעדעי סָאװ ,לגניי שידיי

 לייוו ,רעקיטּפַאהרעבױצ ךָאנ טרעװ םייה יד זַא ,שינעסעגרַאפ שירעטכיד

 ןייז ןופ דוס רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא .םולח-םייה סנעמעלַא טרעוו יז

 םעד טימ טכױהַאב ןענייז ייז ,"םיילק ןייז ןופ רעטעּפש ןוא "סעדורה,

 ןקירדסיוא ױזַא ךיז ןעק'מ ביוא ,עיפַארגָאיבָאטױא רעוװיטקעלָאק ַא ןופ טכיל

 -רַאפ עלַא ענייז ןופ ףושיכ םעד ךרוד ךיז וצ ןטָארטעגוצ זיא טַאלבנעזױר

 עטכיארַאפ ,עגרַאק ןייק טשינ ןפַאשעג טָאה רע ןוא ןשינעקנעדעג ענעסעג

 טלקריצעגמורַא ןַא ןיא עמַאמ-עטַאט ענעגייא-גרַאק טימ ,עיפַארגָאיבָאטױא

 טָאה רע רָאנ ,סױרַא טשינ ןוא ןיירַא טשינ ןעק רעדמערפ ןייק ואוו לטעטש

 -עטכיד ןַארַאפ .ןעמעלַא רַאפ לטעטש ךעלדניײרפטסַאג ןוא טיירב ַא ןפַאשעג

 רע .רעדיל עשיפַארגָאיבָאטױא עטרעזדנוארַאפ ענייז ןיא טייקטיירב עשיר

 -עלַא רעטכײל רעד ךרוד טשינ ,סע טרעזדנוארַאפ ןוא ןילַא ךיז טמענ

 -רעטסיימ ןופ חוכ םעד טימ רָאנ ,רע ןיב ךיא ןוא ךיא זיא רע זַא טײקשירָאג

 .טפַאש
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 סָאװ ,"העיסנ עקיטכיל ןיימק סטַאלבנעזיור ןֹופ דיל עטשרע סָאד ןיוש
 ױזַא טעמכ ;דיל טקנעדעגראפ ַאזַא זיא ,"ןיילַא ךיז ןגעוו דיל ַא; טסייה
 : דליב לַאגַאש ַא יו ,טייצ רעד טימ טיובעגרעביא ןוא ןורכז ןיא טרָאּפשעגּפָא

 "ףנַאל ןדלָאג, ןיא ןעלמייח רעשָאסיר שרעה טָאה טכַארבעג

 קרַאק ןפיוא ןפעלש וצ טגנערב לידבהל יוג ַא יװ

 קַאז א ןיא קידנע ןַא ,ןײרַא טָאטש ןיא ףרָאד ןטנעָאנ ןופ
 .קרַאמ ןפיוא ןפיוקרַאפ םוצ טעװָאכעגסיוא טָאה רע סָאװ

 "עמַא ןייק זייוולגניי ןעמוק ענעגייא סָאד טינ ןעמ טקנעדעג ָאייוזַא

 ןורכז ןיא קעװַא סע טגייל ןעמ ןוא רעכיג סע ןעמ טסעגרַאפ ָא-יױזַא ,עקיר

 ןעמ ןעוו ןוא .שינעכעדעג ןופ ןבָארגסיױא ןפרַאד סע טעוװ ןעמ ןעוו ףיוא

 למייח ביוא ןוא ."קַאז ַא ןיא קידנע ןַאא למייח טרעוו ,סיוא סע טבָארג
 טרעזדנוארַאפ ךעלמייה ןיוש רע טרעוװ ,ןײלַא ךיז ןופ טייוו ױזַא ןיוש זיא

 :זרעפ ןסירד ןופ ןבָאה ֹוצ האנה ןעמעלַא זדנוא טעברַאפ רע ןוא

 טכוזעגסיוא קידנע רעדליװ רעד יװ ,וליפא למייח טָאה
 טלעטשעגסױרַא טָאה ןוא ,קַאז ןיא ךָאל ַא

 ,קידלטערש ,ךעלעגייא ענדעשז טימ ןוא לּפעק עדנַאלב סָאד
 ,טלעװ רעטשטנעבעג סטָאג ןופ שַאנ ַא ןָאטעג

 ּפַאש ןיא ןיוש ןוא עקירעמַא ןייק טמוק קידניא רעקסעטָארג רעד טָא

 ,"ךיל ַא ךיז רעדנַאנַאפ , םיא ייב טילב

 -- ףיוא ךיז טּפַאכ ,טמולח ...למירד םוצ ךיז טּפַאכ רע
 |ליטש ןייז זָאל {ןּפַאלק ףיוא רעה ,עטַאט ,עטַאט ,ָא

 ָ?ַאה ? רשפא ןוקית ַא ..דיל א ץרַאה ןיא רימ ייב טצָארּפש סע
 ? לימ-רעסַאװ רעטלַא רעזדנוא רַאפ ,ריד רַאפ ,רימ רַאפ

 "שוויטקעלָאקא ךיוא זיא ּפַאש ןיא דיל ןופ ןעילבפיוא סָאד וליפא רעבָא
 טלבמָאבעג ּפַאש ןיא ךיז טָאה רעטעברַא עשידיי ךס ַא ייב .עיּפַארגָאיבָאטױא
 ַא ןעוועג דיל סָאד זיא ךס ַא ייב .ןייגרעטנוא טזָאלעג טינ ייז טָאה סָאװ דיל ַא
 ןטַאלבנעזיור ייב .טפנוקוצ רעד ןופ רעדָא ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ םולח
 ,רעדיל ףיוא טצעזעגרעביא ךעלבעטשכוב ןרָאװעג םולח רעד זיא

 -געזיור ? טעָאּפ ַא ןרָאװעג "למייח רעיצ-עגירטסרַאפ; רעד זיא ױזַא יו
 לייוו ןוא ,רעדיל ענייז עלַא ןיא טעמכ ,ןלייצרעד וצ סָאד ךיז טימַאב טַאלב
 ,ןשיטסילַאער ןייק טשינ ןוא רעפטנע ןשיטעָאּפ ַא זיולב דיל רעדעי ןיא טיג רע
 : טגָאז דיל רעדעי .זייװַאב ַא זיא דיל רעדעי לייוו .טגייצרעביא רימ ןרעוו
 -ץטכיד ןעקנעדעגראפ ןופ חוכ ןעמייהעג םעד טימ טעָאּפ ַא ןרָאװעג זיא רע
 וצ חוכ םענעגרָאברַאפ םעד טָאה רע .ןסעגרַאפ ךיז טזָאל סָאװ סָאד שיר
 רעדָא טעמכ ןענייז סָאװ ןכַאז ןיא ,ןעשעג ןענייז סָאװ ןכַאז ןעלדנַאוװרַאפ
 קיצרַאהטיײרב ךיז טלייט רע רעבָא ,ךיז רַאפ ןײלַא ןכַאז טעז רע .ןעשעג םיוק
 .ןעגנורַאפרעד עשירעטכיד ענייז טימ
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 ןיא .ןושל שימייה טלדנַאװרַאפ ַא וליפא טַאלבנעזױר טָאה רַאפרעד

 זיא סנייז טרָאװ סָאד וליפא רעבָא ,שימייה שירעדורב-טוג רע זיא גולפ

 סעּפע געװ ןיא טָאה'ס ןוא גנולדנַאװרַאפ ןופ סעצָארּפ ַא ןעגנַאגעגכרוד

 .ןבילקעגפיוא סעּפע ןוא ןרָאװעגנָא

 רעסעב ןרעוו סָאװ ,ןטעָאּפ עטלייצעג יד וצ רַאפרעד טַאלבנעזיױר טרעהעג

 טביירש ,קיצעביז ןופ לעוװש םייב ןיוש זיא רע ןעוו ,טציא .רעטלע רעד טימ

 -פיוא ליפוזַא ןופ טנעמורטסניא ןַא זיא רע לייוו ,רעדיל עטספייר ענייז רע

 ןורכז ןיא ןשימפיוא סעּפע זיולב ףרַאד רע .ןשינענָאמרעד עטרעטיצעג

 ךיוא טציא טביירש רע .ץנַאטסיד ןופ לָאערָא ןַא טימ ךיז טילבעצ סע ןוא

 ןייז ןופ טשינ דוס ןייק טכַאמ רע לייו ,רעדיל-רעדניק עטספייר ענייז

 ןקז ןופ סיוש ןפיוא טגניז דניק סָאד .גנונָאמרעד רעטרעטייוורעד רעיינ

 ןטימ דניק סָאד .רוגיפ רעקסעוטַאטס ןייא ןיא טרעווילגרַאפ ןענייז עדייב ןוא

 סע רעװ טשינ טקנעדעג רענייק ןוא עלהשעמ ןכָאנ טלמירדרַאפ ןרעוו ןקז

 ,דניק סָאד רעדָא ןקז רעד --- טלייצרעד עלהשעמ סָאד טָאה

 ,טלייצ רעטצנעפ םייב דניק עדנָאלב סָאד
 .ןרעטש עסײװ:טנװָא יִד

 ,קידנלייצ סע טעװ קידנעטש יװ
 .ןרעװ ןפָאלשנַא םתסה ןמ

 ,טַאמ סעיװ יד ךיז ןעמיוז טָא
 --- ןסילש ךיז ,דימ ,ךעלגייא יד

 ךיז ןרעטש ַא טָאהס { רעדנואוו רָאנ

 .("העיסנ עקיטכיל ןיימ , --- 91 טייז) .ןסירעגּפָא למיה ןופ

 ןרָאװעג טרעטייוורעד זיא סָאװ ,ןענָאמרעד ןטפיירעגסיוא םעד ןיא ןוא

 רעד סָאװ ןוא לַאטעמ-ץרע יוװ טגײלעגּפָא טָאה ןורכז רעד סָאװ םעד ןופ

 רַאפ טרָא ןייק ָאטשינ זיא ,טרעטיילעג ןוא ןבָארגעגסױא טָאה רעטכיד

 ,רעקיבױלג ןייק טשינ זיא טַאלבנעזױר .ה .גנַאגרעטנוא ןופ דחּפ ןשידיחי

 טשינ ףרַאד רע .רעקירעכיז ַא ןגָאז ֹוצ ױזַא זיא רע ,סָאד יו רעמ זיא רע

 ףייז סע טעװ ױזַא זַא רעכיז זיא רע ,ןביולג

 טנַאה ןייד טגָארט גרעב עלעקנוט יד רעבירַא
 ןרעטנַאל ןטלַארטשעצ ןיא טכיל ןַימ

 טכַאנ ןופ טייקיולב ןיא טעװ טכיל ןיימ זַא סייוװ ךיא

 ןרעטש יד ןשיװצ ךיז ןרילרַאפ

 ;ןרעה ןרעמיש ןייז ; ןטיה םיא טסעװ וד רָאנ לא
 ןענעקרעד םיא וטסעװ ןרעטש ןדעװטעי ןיא
 ףרעװ ןיוש ןשָאלרַאפ לָאז רע ןעװ וליפא

 ,(59 טייז --- "העיסנ עקיטכיל ןיימ ,)

 ןופ דיל ןייז ןיא ךיוא ןַארַאפ זיא טייקירעכיז ןופ וויטָאמ רעקיבלעז רעד
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 ןָא ,טייקידוװעעז רעדנילב טימ עקיסיוארָאפ סָאד ןעז סָאד-- "רוהנ-יגס,
 טכיל סָאד ןעוו וליפא ,טכיל יינ ַא טימ טמוק --- טמוק סָאװ סָאד לייוו ,דחּפ
 : טלקנוטעגמורַא זיא

 ,ביוש ןיימ ףיוא רעגניפ יד גייל ךיא
 ,ןעמוק טנװָא םעד ליפ ןוא
 ןוש ךימ טָאה טייקטכייפ עליק יד

 ,ןעמונעגכרודַא טכַאנ טימ

 ןייב ןוא טולב ןיימ ךרוד ךיא ןעק ןיוש
 ,ןרעה טייקיולב-טנװָא יד
 -- ףיױא טמוק טכַאנ יד ךָאנ רעדייא ןוא
 ןרעטש יד ןיוש ךיא ליפרעד

 ,(186 טייז --- "העיסנ עקיטכיל ןיימ ,)

 טנָאמרעד סָאװ לשמוח ַא טשינ ביוא "רעדניק סמדאפ זיא סַאװ ןוא
 טייטש'ס יוװ יירטעג ןלייצרעדרעביא ץלַא טשרמולכ ליװ סָאװ ןוא ךיז
 טנעגייא ןיירַא ןעמ טפרַאװ ךיז ןענָאמרעד ןופ סעצָארּפ ןיא רָאנ ? ןבירשעג
 טוג ךיז ןשימ דייר ענעגייא יד ןוא טסקעט ןטנַאקַאב םעד ןיא רעטרעוו
 טשינ זיא שמוח סטַאלבנעזױר .ה .תוישעמ עטנַאקַאב טוג יד טימ ףיונוצ
 טימ ןוא טייז רעד ףיוא לטיה ןטימ ,לשמוח שירעליואוו ןגייא סרעגנַאמ יו
 טנָאמרעד ַא זיא סטַאלבנעזױר .לטערַאגיצ ןטעמעשטשרַאפ ןכרוד ײּפש ַא
 ךעטלַא רעד ואוו ,טרָאד טלעטשעגניירַא רעטרעוו ענעגייא טימ ,לשמוח
 ןוא טייקיטייצטנייה טימ ךיז טגנוירַאפ רע רעבָא ,ןעלמירדנייא ליוו טסקעט
 טרעוװ ןוא ךיז טגניזרַאפ טַאלבנעזיױר ואוו ,טרָאד ןוא ,טייקנעעשעג-טשרע
 יװ ,טשינ םיא סע טדיילק ,שירעגנַאמ לסיבַא

 ,טסניד ןיימ ןרגה וצ םוק ךיד טעב ךיא
 ,ןָאטעג בילוצ ריא ןוא גנַאל ןטעב ךיז טזָאלעג טינ טָאה םהרבא

 ,(39 טייז --- "רעדניק טמדא ,,)

 -- רעדָא
 גיוא:רעטָאט ןייז טָאה ,ןסעגעג טיורב-טנװָא ןייז טָאה רע תעב ,טנװָא ןיא
 ,טכעג עקידשדוח-ףוס ןיא תונבל יד יװ ,קידכעלייק ןענייז ןדיימ יד טקרעמַאב
 ,גיוצ ַא ייב יװ טציפשעגפיוא ןטסירב יד ןוא ןריויעגפיוא רעכייב יד
 ; טגָאזעג טָאה ןוא טּפאטעגמורַא יז ןגיוא יד טימ רע טָאה ענדעשז ןוא
 ,ןַארַאֿפ טינ ליבסנַאמ ןייק ,רימ ץוח ,דרע רעד ףיוא ךָאד זיא סע
 ,טגָארט ריא --- עטעשַאּפעגסיױא רעבלעק יװ ,ערעייא רעבייל יד עז ןוא

 ,(47 טיײז --- ?רעדניק סמדא ,)

 טנַאמרעד ַא רַאפ טקנעדעג ליפוצ ןוא ןעזעג ליפוצ לסיבַא זיא סָאד
 םעד טיױרטעגנָא ךיז רעדיל ערעדנַא ענייז ןיא טָאה טַאלבנעזיור .לשמוח
 סחנ ןייז רעסעב ךס ַא טלעפעג רימ .טייקיטכיזצרוק רעמ לסיבַא טימ ןורכז
 ,"ןפגה ירּפ ארוב



 ןעמונעג ךות ןיא 116

 טגָאזעג ןוא טרעפטנעעג םיא טָאה טָאג ןוא
 ודרע רעד ןופ הכרב רעד ןוא ,למיה ןופ תוכז ןיא |

 .יוט ןוא ןוז ,ןגער --- זיא טשרע ןעקנורטעג טסָאה וד סָאװ ןעד

 ,גורק ןייז טליפעגנָא חנ טָאה לָאמַאכָאנ ןוא
 ,גונעג ןעװעג טשינ עס ןוא ןעקנורטעג ןוא ןעקנורטעג ןוא ןעקנורטעג

 !ָאטשינ {ָאטשינ עס :טרעפטנע טייקרעל יד .גורק םייב טנָאמ חנ ןוא

 ָאנד ןפיוא ,גיור-שיפ ַא יװ טרעמיש ,רע טעז ,ןּפָארט רעטצעל רעד
 בייה ַא טוט רע ,טולב ןיא םיא ייב ךיז טדניצ ןרָאצ רעדנילב ַא
 ידרע רעד וצ רעדיילש ַא ,גורק ןרעל םעד

 | -ח"ח'חנ --- רעמָאי א קירעזייה טוט גורק רעד
 --- ביוטש םעניורב ןופ ,ליונק ַא ןיא רעדנַאנַאּפ ךיז טלברעש ןוא
 .ךיור רעכיװ ַא

 (82 טייז --- "רעדניק סמדא ,)

 גנולדנַאװרַאפ יד זיא --- "גיור-שיפ ַא יו טרעמיש ןּפָארט רעטצעל ַא;

 ךיז טרוכישרַאפ ייז טימ סָאװ ,רעדליב עשיטעָאּפ עטנָאמרעד ךס ַא ןופ

 ךיז טלברעש ןואק .ןורכז ןיא ןרעמיש ייז טעזרעד רע ןעוו טַאלבנעזיור

 סטַאלבנעזיױר ןופ ןכייצ רעכעלכַארּפש-ךעלדליב רעד זיא --- "רעדנַאנַאפ

 ,1946 זיב 1900 ןופ ,ףױרַא-גרַאב רעטעלק ןקידרדסכ/

 ָאריּפַאש דעמַאל

 ןייק ןעמוקעג ָאריּפַאש דעמַאל זיא רוחב רעקירָאי ןצניינױצכַא ןַא

 "רַאפ רע זיא םעדכָאנ דלַאב רעבָא ,ןצרּפ טימ ןעזעג ךיילג ךיז ןוא עשרַאוװ

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ טָאטשטּפיױה רעד וצ ןעמוקעגקירוצ .ןדנואווש

 תודדובתה ןופ ןרָאי יד טָא .רעטעּפש רָאי ןביז טימ ,1903 ןיא טשרע רע זיא

 ןעוו סָאװ ,ןָאריּפַאש רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןענייז ןרעוו הלגתנ ןופ ןוא

 ןיא רעביירש עשידיי עדַאיעלּפ רעגנוי רעד וצ ,זדנוא וצ ןעמוקעג זיא רֶע

 "ָאיב עכעלטע ןופ ךָאי םעד ךיז ףיוא ןגָארטעג ןיוש רֶע טָאה ,עקירעמַא

 ןעגנוקעלּפטנַא ןוא ןשינעטלעהַאב לָאצ ַא ןופ --- סעיפַארג

 -מורַא ךיז ,לעוש רעד ףיוא ןטלַאהרַאפ ךיז רע טָאה זיולב .עלייוו ַא

 טימ ,טנופ קיצניינ ַא ןופ תוינחור קיטש עצנַאג'ס זיא דלַאב רעבָא ,טקוקעג

 ןשיװצ ןציז ןבילבעג ןיוש ןוא לשיט רעזדנוא וצ ןעגנַאגעגוצ ,טירט ערעכיז

 רע רעבָא ,ערַאװ ַא טכַאמעג םיא רַאפ ,ךיז טײטשרַאפ ,ןבָאה רימ .,זדנוא

 ,ךס ַא טדערעג טָאה רע שטָאכ ,ָאװטסיבַאר ןייק טעװַארּפעג טשינ טָאה

 רע .ןבירשרעד טשינ טָאה רע סָאװ ץלַא ןדייררעד טלָאװעג טלָאװ רע יווװ

 ןופ רעגניי ךָאנ טדערעג לָאמטּפָא ןוא ןרבח ןעמונעג זנוא טימ ךיז טָאה

 טָאה רע .רעקיביױלג ךָאנ לָאמ ךס ַא ןוא רעוויאַאנ ךָאנ לָאמלײט ,זדנוא
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 ןופ חוכ ןיא --- טייהרעקידוועמעש ,טרָאװ ןופ חוכ ןיא טביולגעג שיטסימ
 , | ,טרָאװ ןגייא ןייז

 ,"םלצ. ןייז ןגעוז זדנוא טימ ןדייר וצ ןטימעגסיוא טָאה ָאריּפַאש דעמַאל
 ַא ןפורעגסױרַא לָאמַא ןבָאה סָאװ ,ןכַאז ?עקרַאטשא ערעדנַא ענייז רעדָא
 רעיינ ןייז ןיא רע טָאה סעיּפַארגָאיב עכעלטע ןופ שטנעמ ַא יװ .ךָאק ןסייה
 ,קיסיוארָאפ רָאנ ,קיטציא רָאנ טשינ ןוא ,קיטציא ןייז טלָאװעג תולגתה
 -רעמַאב עפרַאש ךס ַא טימ ךערּפשעג ןייז טרעפעפעג טּפָא ץנַאג טָאה רע
 ערעזנוא ןוא טרַאװנגעק ןייז ןיא שימייה ןליפ ךיז ןלָאז רימ ידכ ,ןעגנוק
 האנה ללכב טָאה רע .טעּפמיק ןיא ןגיל ןפרַאד טשינ ךיוא ןלָאז רעגניצ
 טנעמָאמ ַאזַא ןיא טָאה םינּפ שינַאטירוּפ ןייז .קורדסיוא ןשיטַאי ַא ןופ טָאהעג
 עטיישרַאפ וצ עטַאט רעגנוי ַא ןייז טלָאװעג טָאה רע .רעגניי ןעזעגסיוא
 ,ןטיבעג עלַא ףיוא זדנוא טימ ןקידניזטימ טלָאװעג טָאה רע ןוא םינב

 רעביירש עלַא וצ יו ,גנואיצַאב עלעיצעּפס ַא טַאהעג םיא וצ בָאה ךיא
 רענעגייא ןיימ ןופ טייז רענעי ףיוא ,זייוולגניי טנעיילעג לָאמַא בָאה'כ סָאװ
 לייוו ,םיא טימ שירעדורבטוג וצ ןרעוו טנעקעג טשינ בָאה'כ ,שיפַארגָאיב
 רַאפ טעװָאכעג בָאה'כ סָאװ ,ץרא ךרד םעד טַאהעג םיא רַאֿפ בָאה ךיא
 טשינ לָאמנײק בָאה'כ סָאװ ,רעביירש עשידיי ץטיײװ-שיטענַאלּפ עניימ
 -ַאב טָאה ָאריּפַאש דעמַאל ןעוו .טנעָאנ רעד ןופ ןענעקרעד וצ טרַאװרעד
 עטפַאהלפייוצ ,ןעהעש עקיגָאטרַאפ יד םימ טרבחעג ךיז ןוא טעוועמעה
 רעמ ךָאנ םיא ךיא בָאה ,ןטסינומָאק ערעטפַאהלפייווצ ךָאנ ןוא ךעלרעלַאמ
 ךיא סָאװ ,"םי ןפיוא, ךוב ַא יו זיולב ןעזעג םיא ןוא ךיז ןופ טרעטייוורעד
 ןצרעפ ַא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,טנעה עניימ ןיא ןטלַאהעג לָאמַא בָאה
 | ,רוחב רעקירָאי

 ןייז ןופ סולפנייא םעד ןעזעג זייוונטייצ רע טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא
 ,רעכיז טעמכ ןעוועג ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ גנַאג םעד ףיוא טרָאװ
 ןיוש קנעדעג'כ .ןענילַאטס טימ טקַאטנָאק ַא ןּפינקנָא טעװ טרָאװ ןייז זַא
 ,עיצולָאװער יד ןכעלשטנעמרַאּפ ןיא ןעגנַאגעג זיא ןָאריּפַאש יצ טַארוקַא טינ
 סע ןבָאה הרבח עגנוי רימ ,ןריזיליטס וצ יז ןעוועג ןסיוא רע זיא רעכיג
 ןוא עװַאק רעקיבױלג ךס ַא טימ טקנעװשעגרעטנורַא םיא טימ ןעמַאזוצ
 ,הקשמ רעטכעלש

 ,סענירעגילפ ןוא ןגילפ יילרענעדיישרַאפ ןופ ןלַאפַאב טרעוו סָאװ ,טרָאט ןכעלגנעגוצ ַא ךיז ןופ טכַאמ רע סָאװ ןסָארדרַאפ לָאמ ךס ַא טָאה ךימ
 ןרעהנייא ךיז לָאז ןילַא רע רָאנ ,ןרעה רימ ןלָאז רָאנ טשינ זַא ,עדרעוו ַאזַא טימ זדנוא ןשיוצ ןציז לָאז רע זַא ,ױזַא ּפָאק םעד ןעניורקַאב םיא לָאז  סָאװ ,ןבעל טלַא ןַא ,ןבעל ןייא ןכַאמ טלָאװעג ייז ןופ בָאה'כ .סעיּפַארגָאיב ענעדיישרַאפ ענייז ןשיווצ תוכייש םעד ןכוז טלָאװעג לָאמ עלַא בָאה ךיא ןוא
 . ,ןגָאז וצ טָאה רֶע סָאװ ןיא
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 -קידתונשקע ענעגייא ענייז ןופ ןטילעג ךס ַא רָאג טָאה ָאריּפַאש דעמַאל

 רָאנ ןענייז סעירָאעט יד ביוא .סעירָאעט קיטילָאּפ ןוא טסנוק ענעטינשעגוצ

 ןרָאװעג ָאריּפַאש דעמַאל זיא ,טכַארבעגסױרַא שינָאקַאל ןוא ןייש ןעוועג

 ענייז עלַא ןופ רעסערג ןעוועג זיא ןיילַא רע .רעגנעהנָא רעטסערג רעייז

 טקידניזעג טָאה רע ןעוו ,טלָאמעד וליפא ןעוועג רע זיא סיורג ןוא ,סעירָאעט

 טכוזעג ךיז ָאריּפַאש דעמַאל טָאה וימי לכ .סעירָאעט ענייז עלַא ןגעק

 וצ ַא ןעועג רעבָא זיא רע .טייקידװעדערַאב סמכילע םולש ןֹופ ןלייטוצּפָא

 רעשינָאקַאל ַא ןרעוו ךיוא ןעק ןעמ זַא ,ןסיוו וצ טשינ רעלטסניק רעסיורג

 .ןענופעג לָאמ ךס ַא רעייז סע טָאה רע ןוא ץנעסע טכוזעג טָאה רֶע ,קינדונ

 ןעמ בא ,ןעמ ןעק "רדח ןיא טייג רעביירש רעד, ךוב ןייז ןגעוו

 ,ךוב ןייק טשינ סע זיא לכ םדוק ליױו .סטכעלש ךס ַא רעייז ןגָאז ,ליוו

 טשרע ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא עקילעפוצ ןופ גנולעטשנעמַאזוצ ַא רָאנ

 "ירעלטסניק סָאריּפַאש וצ ןעגנוקרעמַאב-דנַאר רָאנ ,ןעלקיטרַא ןייק טינ

 .ןיא סָאד ןוא .ןבעג טלָאװעג ןוא ןבעגעג זדנוא טָאה רע סָאװ טלעו רעש

 טָאה רע סָאװ ,סָאד ךיוא טציירעג דימת טָאה ןָאריּפַאש ןיא לייוו ,קיטכיוו

 ערעדנַא ןגעוו ןעלקיטרַא עטשרמולכ יד וליפא .ןבעג וצ ןבילקעג ךיז טָא-טָא

 ,טלעוו רענעגייא ןייז וצ תורעה יו רעמ טשינ ךיוא ןענייז

 סטכעלש טימ .סטוג יוװ ןדייר וצ רעגנירג ללכב זיא סטכעלש רעבָא

 בָאה ךיא ןעו .רעכיב עטסערג יד טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא ןעמ ןעק

 בָאה ,"וָאזַאמַארַאק רעדירבק יד טנעיילעג ,לָאמ ןטשרע םוצ ,טייהרעגנוי

 רעטנוא רדסכ ךיז טרעטנָאלּפ סָאװ ,רבחמ םעד ןגָארטרַאפ טנָאקעג טינ ךיא

 ןלַאפנײרַא ,ןעגנוניימ ,ןעגנוקרעמַאב ענייז טימ ּפָא טינ טזָאל ןוא סיפ יד

 ,ןדלעה יד ןדיײרַאב ןוא ןעגנורעדליש יד ןרעדליש ןייז טימ ןוא דייד יד ןיא

 רבחמ רעכעלגניררוצ רעד .,ןדיײרַאב וצ ןײלַא ךיז טייצ ןבָאה ייז רעדייא ךָאנ

 עטסנסָאלשרַאפ יד רעטניה ךיז טוט סע סָאװ טעז "ווָאזַאמַארַאק רעדירב; ןופ

 םורַא ןָאטעג טָאה ןעמ סָאװ ךיוא רע טסייוו טייצ רעבלעז רעד ןיא ןֹוא ןריט

 זַא ,קימוטעמוא ױזַא זיא רבחמ רעכעלדימרעדמוא רעד .ןריט ענעסָאלשרַאפ יד

 םעד ןלעטשוצּפָא םיא ךיז טסולגרַאפ רעמָאט ןוא .םעטָא םעד שזַא טּפַאכרַאפ סע

 עיסוקסיד ַא טיוה רעלעה רעד ןופ רע "טרישזנַארַא; ,ןַאמָאר ןייז ןופ גנַאג

 סָאד טָאה ןגעווטסעדנופ .ךעלטייז עכעלטע ענייש ףיוא עיוװַאלסָאװַארּפ ןגעֹוו

 עניימ ץָארט ןוא גלָאפרעד ןקידהשקשינ ץנַאג ַא טַאהעג ,ןסייוו רימ יװ ,ךובי

 ךס ַא וצ ץלַא ךָאנ ליטס רעשירבחמ-טלַא רעד טיג ןעגנוצעזסיוא עשלגניו

 "וָאזַאמַארַאק רעדירבק טּפַאכעגנָא בָאה'כ .רעכיב ןופ ךוב ַא וצ ןח

 ןרעוװ ןעמונעג ףרַאד רבחמ ַא ןופ טייקכעלגנירדוצ יד זַא ,ןזייוו וצ לשמ ַא יו

 טייג רעביירש רעד; סָאריּפַאש דעמַאל ןופ לַאפ ןיא ,קרעװ ןטימ ןעמַאזוצ

 ערעדנַא סָאריּפַאש טימ ןעמַאזוצ ןרעוו ןעמונעג ךוב סָאד ףרַאד "רדח ןיא



 118 ָאריפַאש דעמַאל
 ןיא ןעגנעה ןבילבעג דייר סָאריּפָאש ןטלָאװ ןיילַא ךיז רַאפ לייוו ,רעכיב
 .ללח ַא

4 *ִ *' 

 דעמַאל ןגעוו ןדייר טשינ טמענ ןעמ ןוא ערה רצי םעד שבוכ זיא ןעמ זַא
 ,גנוצ רעד ףיוא טמוק סָאװ ןקיפיואנביוא עמַאס םעד טימ ךוב סָאריּפַאש
 ןענייז ,ךוב ןייק ןרָאװעג טשינ ןענייז ןעלקיטרַא עלַא יד ביוא זַא ,ןעמ טעזרעד
 ןשינעלגנַאר --- ןעגנוקרעמַאב עקילעפוצ ןֹוא ענעבירשעג"רעדנוזַאב יד
 הנומא ןַא טכַאמעג ןײילַא ןביירש ןופ טָאה סָאװ ,רעביירש ןסיורג ַא ןופ
 רעלַאעדיא רעד זיא ָאריּפַאש רעמַאל .תומ תמיא ןביירש רַאפ טרעטיצ סָאװ ןוא
 -מימש ארי ַא יו ,ײנסָאדנופ ןָא רע טביוה ךַאז רעדעי טימ סָאװ רעלטסניק
 ַא ןוא סָאמ ענעגייא ןַא םיא רַאפ טפַאשַאב ךַאז רעדעי .רעגנַאפנָא רעקיד
 ַא טפַאש רע .טייקטצענערגַאב רעשירעלטסניק ןופ תומא ךלד םעיינ
 ןפרַאד סָאװ ,רעטרעװ עסייה ןסיגניירַא םיא ןיא זומ רע ןוא םערופ םעיינ
 ןָא סע טפור ןײלַא רע יוװ ,"רָאזוא; ןַא ןפַאש ןוא ןעװעטרַאח ןוא ןפיולעצ ךיז
 טניואו ךַאז רעינ רעדעי ןופ ןילּפיצסיד רעשיטענָאס טעמכ רעד טימ
 טנפע ואוו ץעגרע רעבָא .הריד רעגנע ןַא ןיא יו ,טפַאשגנע סיורג ןיא רע
 זיא סע .טריליטנעוו טרעוו ענעבירשעגנָא סָאד ןוא לרעטצנעפ ןיילק ַא רע
 ַא טָאה ָאריּפַאש דעמַאל זַא ,טגָאזעג טלָאװ'כ ןוא ,טפַאשגנע עקיטפול ַא
 רעד סָאװ ,ץלַא טימרעד ןָאט רענַאידיורפ ןלָאז .טּפַאשגנע ךָאנ טפַאשקנעב
 ףעז וצ טנַאסערעטניא זיא רימ רַאפ רעבָא ,ןסייהעג טָאה רערעייז יבר
 ,טרָאװ רעדעי רַאפ טרעטיצ ןוא טרָאװ רעדעי ּפָא טרעטיצ ַאריּפַאש יו
 ביל ךיז טָאה רע .רעביוהנָא רעקירעגיינ רעד לָאמ עלַא זיא רע זַא ױזַא
 עיירפ טימ ןביירש וצ ץנוק יד ןזייװַאב ןוא טנעה יד ףיוא ןטייק ןָאטוצנָא
 ,ךעלגעמ טכַאמ רע סָאװ ,טייקכעלגעממוא ןַא ןביירש זיא םיא רַאפ .טנעה

 ןופ לָאמ עלַא --- סעיפַארגָאיב ענעדיײשרַאפ ענייז ןופ ןיז רעד זיא סָאד
 ַא ןופ המשנ יד טציז שטנעמ ןטרעגָאמעגסיױא ןקיזָאד םעד ןיא ,בױהנָא
 ךיז רֶע טגָאי רַאפרעד ןוא --- שיזעניכ סיוא עקַאט טעז רע -- רעזעניכ
 ןוא ,טיצ ךס ַא ןטלַאהסױא טעװ ףוג ןייז זַא ,טסייוו רע לייוו ,טשינ
 ןלעוו רעקיטייצ ץלַא ,ןצַאז ענייז ןיא ןליּפשנײרַא טעװ רע טייצ רעמ סָאװ
 .ןרעוו ייז

 ןופ סוסקול רעד ןייז טביולרעד רימ לָאז) המילש הנומאב ביולג ךיא
 טימ ןריובעג טרעוו רעביירש רעדעי זַא ,(ןביולגרעביא ןשירעביירש לסיבַא
 םיא טצונרַאפ ןוא ּפָא םיא טלקיװ רע ןוא םידָאּפ-לוּפש ןשירעלטסניק ןייז
 -רַאפ ןרעװ סָאװ יד וליפא .רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא טייהרעטנוזעג
 ןפיוא לסיב עטסנעלק סָאד ןעוועג רָאנ ןענייז ייז ביוא ,טייצ רעד רַאפ ןטינש
 טרעשַאב ייז זיא סע סָאװ ,סָאד טצונעגסיוא ייז ןבָאה ,רעגייטש ןטסערג
 ךָאד ןעמ טלָאװ ,שרעדנַא .ןעגנילק טינ לָאז סָאד שיזיפַאטעמ יוװ ,ןעוועג
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 ,ילעש ,ןָאריײב יוװ ,ענעברָאטשעג טייצ-רעד-רַאפ עכלעזַא ןטסעמ טנעקעג טינ

 רעטכע רעדעי .ערעדנַא ןוא ןָאטרעטעשט ,וָאטנָאמרעל ,ןיקשוּפ ,סטיק

 -ײשַאב סָאריּפַאש .טייצ רעטרעשַאב ןייז ןיא טלעוװ ןייז טפַאש רעלטסניק

 "טיונ עשירעלטסניק ַא ענייז רָאנ ,לַאפוצ ןייק טינ זיא טעטיוויטקודָארּפ ענעד

 : ןביירש טרילָארטנָאק ןייז ןגעוו ןגָאז וצ טָאה ןיילַא רע סָאװ טָא .טייקידנעוו

 רעד זַא ,רענעײל עסיװעג ןוא רעביירש יד ןשיװצ עדנעגעל ַא םורַא טייג סע,

 ליװ ,רעביירש יד רַאפ קידלכיימש זיא סָאד .ךש ואפכ וליאכ ,ןביירש זומ רעביירש

 ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ָאלָאּפַא סָאװ ,עסַאר רערעדנוזַאב ַא סעפע ןיא סױרַא ייז טלייט סע

 ,ןביירש טיג ךיוא ןעק רעביירש ַא ..עדנעגעל רעד טָא ןיא טשינ ביולג ,ךיא .ּפעק ערעייז

 סעּפע טינ לָאמטּפָא ןיא דש רעשירעביירש רעד זַא ,דשוח ןיב ךיא ,ןבײרש טינ טושּפ

 ,גנַאלק רעשלַאפ רעד ןופרעד ."גיוא ןיא םלוע םייב ןייז וצ , שינעטסולג יד יװ ,שרעדנַא

 ,עקינעי יד לעיצעּפס ,קרעװ עשירַארעטיל עסיװעג ןיא ,ּפָאט םענעטלָאּפשעגּפָא ןַא ןופ יװ

 "צרעבירַא קיטיונ זיא רעביירש ןרַאפ ואװ ,סעמעט "ףכיוה , ףיוא ןעמונעג ןענייז סָאװ

 ."ףָאטש ןקידנעיירש ךיוא יױזַא םעד ןעיירש

 ַא טשינ -- ןימאמ ינא רעשירעלטסניק סָאריּפַאש דעמַאל זיא סָאד

 -טסניק ַא רָאנ ,חרכה ןופ ,גנַאװצ ןופ רעטשטעװקעגסױרַא ןַא ןוא רענעפַאשעג

 רענעפַאשַאבסיוארָאפ ַא ןעוועג ןָאריּפַאש ייב זיא סָאװ לעטשנייא רעשירעל

 ןילַא ךיז טָאה סָאװ ןוא קרעװ ענייז וצ לעלַארַאּפ ןפָאלעג זיא סָאװ ןוא

 ,טייקצינערגַאב רעשירעפעש וצ ןבירטעג

 זיא "רדח ןיא טייג רעביירש רעד; ךוב ןייז ןופ טַאטיצ רעגנַאל רעד

 ָאריּפַאש דעמַאל ןעו .גנַאג סָאריּפַאש דעמַאל וצ לסילש ןייא יו רעמ

 -עמ סָאד רע טניימ ,"ןביירש טינ טושּפ ךיוא ןעק רעביירש ַא, זַא ,טגָאז

 ; ןביירש טינ עטנשקערַאפ סָאד וליפא ,ןביירש-טינ עוויטקַא ןוא עקידנריטיד

 יד זיולב זיא סָאװ ,סעצָארּפ ןקיניזטסואווַאב םעד ,רעטרעוװו ערעדנַא ןיא

 "וצ יד גנַאל יװ ,סעצָארּפ-גנוטיײרגוצ ַא זיא סָאד .ןביירש ןופ טייז עקניל
 ןופ רדנ רעשוריפב ַא ןייז ךיוא געמ סָאד .ןרעיודעג טשינ לָאז גנוטיירג
 עטּפָאטשרַאפ ןופ גנוּפמעדסיוא עטנוזעג ַא לָאמטּפָא זיא סָאװ ,ןביירש-טינ
 רעדָא טנוזעג ןרַאפ ,תינעת רעשרעביירש ןימ ַא ,ןרָאּפסיײװש עשרעביירש
 | ,סיסקַאליּפָארּפ --- םימעט עזעיגילער-שירעלטסניק ןופ

 טניימ ,"גיוא ןיא םלוע םייב. ןייז ןגעוו טדער ָאריּפַאש דעמַאל ןעוו ןוא
 עשירעלטסניק עטּפָא ענייז טימ טָאה רע לייוו ,טנעצָארּפ טרעדנוה סָאד רע
 טרעקַאלפ'ס קיניײװ יוװ ןזיװַאב סעיפַארגָאיב עכעלטע ענייז טימ ןוא ןתודדובתה
  זיא רעלטסניק רעד טָא ,"גיוא ןיא םלוע םייב/, ןייז ןופ הואת יד םיא ןיא
 רעביא טנעקעג ןעמ טלָאװ רעדיוו ,גנוטכיר רעטרעקרַאפ ַא ןיא ןפָאלעג רָאג
 זַא ןגָאז זיולב ליוו ךיא רעבָא ,םויליסנָאק ןשינַאידיורפ ַא ןעווַארּפ םיא
 טָא זַא ,טיוט ףיוא ןקָארשרעד שממ םיא טָאה ענייז טעטירַאלוּפַאּפ רעדעי
 טוג ץנַאג ךיז טָאה רע .ףיוא סעּפע רע טיג טָא רעדָא ,ךָאנ סעּפע רע טיג
 ,ערעכיז ַא ןעוועג זיא טנַאה עשירעלטסניק ןייז לייוו ,ןעיורטעג טנעקעג
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 (גָאיס) גייס ןייא ןפַאשַאב ךיז רַאפ טָאה רעביולג רעשירעביירש רעד רעבָא

 .ןרעדנַא ןכָאנ

 ַא ןופ ןוא "גיוא ןיא םלוע םייב, טפָא ןייז ןופ זַא ,דלָאג יו תמא
 -ַארעטיל עסיוועג ןֹופ ךיז טרעה ,ןביירש וצ גנַארד םענעפַאשעג-ךעלטסניק
 טָא .גנַאלק רעשלַאֿפ ַא ,סעמעט "עכיוה; יד ןופ לעיצעּפס ,קרעוו עשיר
 עטעג .רעביירש ןייא יו רעמ טכַארבעגמוא ןיוש ןבָאה סעמעט עכיוה יד
 שינעלעטשנייא עסיורג ַא זיא'ס זַא ,ןענַאמרעקע טימ טהנעטעגנייא טָאה
 ,1823 ןופ עטעג רעד טגָאזעג טָאה סָאד ,קרעװ סיורג ַא ןביירש ןלעװ וצ
 לייט ןטשרע םעד טכעלטנפערַאפ 1808 ןיא טָאה ןײלַא רע יו םעדכָאנ
 -עגפיורַא:קידהליחתכל רַאפ טַאהעג ארומ טָאה עטעג רעבָא ."טסֹוָאפ
 ןענייז ,ןענַאמרעקט טגָאזעג רע טָאה ,רעדיל עניימ עלַא ,סעמעט ענעגירש
 ,קרעו עסיורג יד .ןבעל ןלַאער ןיא ןטנעדיצניא ןופ ןרָאװעג טגערעגנָא
 טָאה רע זַא ,רעביירש םעד ןצנַאגניא ןעגנילשרַאפ ,סיוא עטעג טשטייט

 ןכַאז ערעקידעכָאװ רעדָא ערענעלק יד טימ תעב ,ןבעל וצ טשינ טייצ ןייק
 .רעסעב ךיז טביירש'ס ןוא רעסעב ךיז טבצל

 טינ לָאמנייק גרַאװגנוי זדנוא טימ ָאריּפַאש דעמַאל טָאה רַאפרעד ןוא
 ייסע רעטשרע ןייז ןיא ."םלצ; ןייז ןגעוו ןדייר טלָאװעג טינ ןוא טדערעג
 :רָאלק רע טגָאז ךוב יינ ןייז ןופ

 זיא םלצ ןופ לָאנמיס עמַאס רעד .סָארדרַאפ ךס ַא רימ טפַאשרַאפ ךַאז עקיזָאד יד ,

 ."רעטכַארטעגוצ ןוא רענעגנואווצעג ַא
2 

 ןופ טײקטכַארטעגוצ רעדָא טייקנעגנואווצעג יד יֹױזַא טינ זיא'ס רעבָא
 רעטמירַאב רעד ןופ טעטירַאלוּפָאּפ יד ןוא טייקישיור יד זיא'ס ,עמעט רעד
 טכייל ךיז טעוװ רע זַא ,ןקָארשעג ןָאריּפַאש דעמַאל טָאה סָאװ ,גנולייצרעד
 ,ןביירשרעביא ןוא ןריּפָאק ןופ ערה רצי םעד ןבעגכָאנ

 םענעי ןוא םענעי ןענעקרעד ןעמ ןעק תורוש יײרד ייװצ ןופ :לָאמַא טגָאז'מ ,
 סָאד לײװ ,טשינ הלעמ ןייק סע זיא רימ ייב .הלעמ ַא רַאפ סָאד טלַאה'מ ןוא רעביירש
 רעביירש רעד זַא ןוא םזירענַאמ ןיא טלדנַאװרַאפ ָאד ךיז טָאה רינַאמ זַא ,זיולב טזײװַאב
 טכַאד םיא ןוא ,ןכעגעגנייא לָאמנײא ךיז טָאה סניױזַא סעּפע רשאב ,ןײלַא ךיז ךָאנ טכַאמ
 יִצֹש ןיא טסנוק .דנַאנַאכָאנ ןריטַאולּפסקע םוצ --- ענימ-דלָאג ַא טקעדטנַא טָאה רע זַא ךיז
 ,"קילָאמנײא ןוא ךעלנעזרעּפ ,םיטניא עבטב זיא יז סָאװ ,טימרעד שירעפ

 טריפעג רדסכ טָאה ,ןזיוװעגנָא רעירפ בָאה ךיא יוװ ,טיײקילָאמנייא יד טָא
 טימ .טײקשירעגנַאפנָא רעזעיגילער ,רענעקָארשרעד ֹוצ ןָאריּפַאש דעמַאל
 טָאה רע ןעוו ןוא ריט עיינ ַא טנפעעג קילָאמנײא רע טָאה ךַאז רעיינ רעדעי
 עשידיא; ןוא "הלח עסייוו , ןבירשעגנָא טרָאפ ןוא ערה רצי םעד ןבעגעגכָאנ ָאי
 : טנָאזרַאפ ךיז רע טָאה ,"הכולמ

 ."שטיװק ַא טימ סעמעס סיוא .ףוס ַא ,קע ןַא,
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 טשינ טנידעג .קרעווטסנוק ענייז וצ טנידעג ָאריּפַאש דעמַאל טָאה יֹוזַא

 ןוא .רעביירש רעטסואווַאבטסבלעז ַא יוו רָאנ ,רעלטסניק רעוויטימירּפ ַא יו

 .רעלטסניק ןוויטימירּפ םוצ ןליוורעדיוו ַא בָאה ךיא זַא ,ןייז הדומ ךיז זומ'כ

 ךיז טנרעלעג טשינ --- ןשינעפעשַאב-רעדנואוו סטָאג ייז ןענייז שיטערָאעט

 סטַאגא ַאזַא ןופ לעּפתנ טינ רעװ ךיא רעבָא .טרָאפ ןכירקרעד ייז ןוא ןייג

 חוכ סטָאג טימ ןריטסיזקע וצ ףיוא ןרעה ייז יו ,ךיג ױזַא לייוו ."רעדנואוו

 ,דײר ענעגייא ןדיר ןעמענ ןוא טסעק ענעגייא ףיוא ןבעל ןעמענ ייז ןוא/

 סָאװ זיא הרצ יד .ןוורענ יד ןצלירגרַאפ וצ ןָא דניק-רוטַאנ סָאד טביוה

 יז טָאה רע רעבָא ,שדוקה חור לקיטש ַא טימ טגרָאזרַאפ ייז טָאה טָאג

 ךיז ןעלדניירפ סָאריּפַאש דעמַאל ,לוחה חור ַא טימ ןגרָאזַאב וצ ןסעגרַאפ

 -עג רעטוג ַא ייב טרָאװ "רעכעה, ַא ןצונַאב ןייז ,ןטסנוק ערעדנַא טימ

 רַאפ ןורכז רעטוג ןייז ,עיגָאלָאנימרעט עשילַאקיזיפ ןייז וליפא ,טייהנגעל

 ףיוא טזָאלרַאפ טינ ךיז טָאה ָאריּפַאש דעמַאל זַא ,טזייוו ,ןכַאז עדמערפ

 .עיצַאריּפסניא רעטַאװעמַאט ףיוא ןוא הניכש רעד

 "נעוועג , רעד וצ "םלצ; ןופ ןפיול ס'ָאריּפַאש רָאלק רימ זיא סע ביוא
 ןכַאמוצקעװַא ןלעוּפ ךיז ייב ןעק רע סָאװ ,רָאלק טינ רעבָא רימ זיא ,=טייקכעל

 "יווק רעדָא עכיוה ַא יו רעמ ןיוש זיא רעלטיה ."טנַאה רעד טימ , ןרעלטיה

 רעבָא ,ןָאט ןלעװ תורוד עקיטפנוקוצ יד סָאװ טינ סייוו'כ ,עמעט עקישט

 ןלייצ רדסכ ןוא ןרָאי ערעזדנוא ןבעלסיוא "ןרעלטיה טימ, ןיוש ןלעוו רימ
 "ולב ףלעווצ ןופ "טייקכעלנעוועג, יד ןרָאװעג זיא םזירעלטיה .עטיוט יד
 ןייז לחומ טינ לָאמנייק טושּפ זדנוא ןלעוו תורוד עקיטפנוקוצ יד .רָאי עקיט
 ,םזימיטּפָא ןקידרעלטיה-ךָאנ ןטכייל ַא ןוא ןרעלטיה וצ גנואיצַאב עטכייל ַא
 יד טימ ןקירברַאפ וצ םיא ןעניגרַאפ ןענעק ךיז ןלעװ תורוד עקידנעמוק יד
 ערעזדנוא .רעטימעג ערעזדנוא ןופ ןענייווסיוא םיא ןלעװ רימ ביוא ,סיפ
 ,םזימיטּפָא רעשיקסעלרוב ,רענעסיררַאפ ַא יו רעקיבייא ךס ַא ןענייז סהכיא
 ןרעלטיה ןרָאט רימ .טפנוקוצ רעד וצ ןדייר וצ טנכערעגסיוא זיא סָאװ
 ןוא רוד רעזדנוא ןופ הלבנ יד זיא סָאד .ןעלּפערּפּפָא ןוא ןּפיהרעביא טינ
 ןרעװ ןענופעג רשפא טעװ טייצ רעד טימ .,ןטלַאה טימרעד ךיז ןזומ רימ
 יד רעבָא .עמעט רעד טימ ןייז לּפטמ ךיז ןופ ןפוא רעקישטיווק-טשינ רעד
 עמעט רעד ןעק ןעמ ןוא "טייקכעלנעוועגא רעזדנוא זיא עמעט ענעטלָאשרַאפ
 ,גיוא-טוג ַא ןכערּפשּפָא טינ

 -רעד טייצ ַאזַא ןיא דָארג סָאװ ,ךעלדנעטשרַאפמוא ךיוא רימ זיא ױזַא
 סָאװ ,1920 ןוא 1905 ןופ ןטידנַאב עשיִדיי ןיא ָאריּפַאש דעמַאל ךיז טנָאמ

 ןדער וצ ץרַאה'ס ןבָאה טציא ןעמ ןעק יוו ,"ןפרַאװסױרַא ייז לָאז דרע יד,
 זיא בָאגפיא רעשירעלטסניק ַא רַאפ סָאװ ןוא ,?ןטידנַאב , ערעזדנוא ןופ
 עקיצנייא ןַא שטָאכ עטָאלב רעקיטולב; רעד ןופ ןעװעטַארוצסױרַא טציא סע
 וצ ךָאנ ןענייו תומשנ עמינָאנַא ןענָאילימ ליפיוזַא ןעוו ,"המשנ עשידיי
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 עלַא טפיוקעגסיוא סרעזדנוא קילגמוא סָאד טינ טָאה ןוא .ןרעיוא ערעזדנוא
 זדנוא עפָארטסַאטַאק עלַאנָאיצַאנ עסיורג יד טָאה ןוא ערעזדנוא ןעגנולכיורטש
 ענייר ,עסיורג ןייא זיא קלָאפ עצנַאג סָאד ?המימת הלוע ןַא רַאפ טכַאמעג טינ

 זיא .טײהטָאג ףירגַאב ןטסכעה ןופ רענייר ,דובּכה אסכ ןופ רענייר ,המשנ
 דעמַאל ונבר ונדמלי ,טייצ ַאזַא ןיא ,גנורעטסעל עשירעלטסניק טינ סָאד

 ? ָאריּפַאש
 -רַאפ טנעקעג הבושת ןופ טנעמָאמ ַא ןיא טָאה ָאריּפַאש דעמַאל ביוא

 רעשידיי ַא ןופ רעדניק עשידיי ייווצ ןופ ןעמענ יד ךוב ןייז ןיא ןענעכייצ
 רַאפ ןטעברעביא טלָאװעג ייז טָאה רע לייוו רַאפרעד זיולב ,לוש-סקלָאפ
 ַאזַא ןיא ,טציא ךיז טָאה יװ ,ןעגנַאגַאב ייז ןגעק זיא רע סָאװ הלווע ןַא
 ,טייקרעטכינ ליפױזַא םיא ייב ןסײרסױרַא טנעקעג ,טייצ רעכעלקילגמוא
 ןופ טײקצנַאג רעד ןיא טייקרעכיז-טשינ ליפיוזַא ןוא טייקרעטיב ליפיוזַא
 עלַא ןוא םיקידצ ןרָאװעג ןענייז םיאטוח ערעזדנוא עלַא ןעוו ,ןברק רעזדנוא
 ןפורוצקירוצ טייצ יד טציא זיא 4 םישודק ןרָאװעג ןענייז םיקידצ ערעזדנוא
 טציא ןעמ ףרַאד ? 1920 ןוא 1908 ןופ "ןטידנַאבק עשידיי ןופ רעטסייג יד

 -מוא עצנַאג סָאד ןעוו ,המשנ רעשידיי ןייא רַאפ ןוקית ןשירעלטסניק ןכוז
 ? המשנ ערעטיול ןוא ענייר ,עסיורג יד זיא קלָאפ עשידיי ענעמוקעג

 2 . ֲא:

 ןיא .גנורעלקרעד טכעלנעזרעּפ ַא ןביולרעד ךיז ךיא ליוו ףוס םוצ ןוא
 .לָאמ עכעלטע טנָאמרעד ןעמָאנ ןיימ טרעוו ךוב יינ סָאריּפַאש דעמַאל

 ןגָאז וצ טביולרעד טינ לָאמנייק ךיז בָאה ךיא זַא ,ןלעטשטסעפ ָאד ךיא ליוו
 ַא יו טגנילק סָאד ."טערבנשקַאל א יװ ּפָאק ַא; טָאה רע זַא ,ןָאריּפַאש

 זומ רובמַאלאק רעד רעבָא ,לקיטרַא ןצנַאג םוצ סקַאמילקזיטנַא רעשימָאק
 ןרעוו טרעלעגפיוא טייהנגעלעג רעד ייב

 ןיימ ןגעוו ןבירשעג ָאריּפַאש דעמַאל טָאה קירוצ רָאי 18717 ַא טימ
 ןייז ןיא טקורדעגרעביא טציא ,בגא ,טרעװ לקיטרַא סָאד) ?סָאדערק , ךוב
 רעדיל עניימ ןופ ןובשח םעד ףיוא ןעיירעביול ךס ַא טימ ןעמַאזוצ ,(ךוב
 : ץַאז ַאזַא וצ טדעררעד ךיוא ךיז ָאריּפַאש דעמַאל טָאה

 ליו רעו :ןשינעטער סעּפע ,טינ ךיא ײטשרַאפ רעדיל יד ןופ ךס ַא;
 ."טלעוו רעד ףיוא ןבעל וצ רעווש ךיוא ױזַא'ס ?ּפָאק םעד ןכערב סע ךיז

 םעד טימ ןיב'כ .ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש רימ זיא קורדסיוא רעד טָא
 זַא ,ןרָאװעג רָאלק רימ זיא'ס ןוא ןכָאװ עכעלטע ןעגנַאגעגמורַא םזיאורט
 "ער טזויילעג טשינ ַא יװ רעזעל םעד טרעטַאמ טייקכעלדנעטשרַאּפ-טשינ
 ,טכַארטעג בָאה'כ ןוא ּפָאק ןיא ןעגנוזעג טייצ עגנַאל ַא רימ טָאה'ס .שינעט
 ןייק ןפורסױרַא טינ לָאז סָאװ ,ךעלדנעטשרַאפמוא יױזַא ןביירש ףרַאד ןעמ זַא
 תמאב זיא'ס לייו ,ךעלדנעטשרַאפמוא-רָאלק ןייז לָאז רָאנ ,שינעכערביּפָאק
 ,טלשו רעד ףיוא ןבעל וצ רעווש ךיוא ױזַא
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 סָאװ ,דיל ַא ןבירשעגנָא בָאה'כ זיב ,טרעטַאמעג גנַאל ױזַא ךימ טָאה'ס

 רעד וצ ןבעל ערעוװש סָאד ןלעטשנגעקטנַא טלָאװעג ךיא בָאה םעד ןיא
 םעד טינ רעמ ןיוש טרעטַאמ סָאװ טייקכעלדנעטשרַאפמוא רעטולָאסבַא
 -נגעקטנַא רעד ןופ .ּפָאק םעד ךיז ןכערב ןפלעה ןיוש טעוװ סָאװ לייוו ,ּפָאק

 רָאנ ךיז טָאה'ס ליפיוו ,קיזומ ליפיוזַא ןקירדסױרַא טלָאװעג ךיא בָאה גנולעטש
 .ןעמָאנ ןקידהנומש-לופכ ַאזַא טימ טלטיטַאב ךיא בָאה דיל סָאד .טזָאלעג
 ליוו סָאװ טניירפ ַא וצ; ("ןשטייטשידיי ךוב ןיימ ןיא ןיירַא זיא'ס ןוא)
 ןייג וצ רעווש ךיוא ױזַא זיא סע לייו ,טערבנשקָאל םעד ןכערב טינ ךיז
 ןַא יו ךעלטרעצ זיא עביל יד ןוא קיּפמוטש זיא סקיב יד ןעוו ,דגַאי ףיוא
 שיפַארגָאּפיט ךיא בָאה ןעמָאנ ןקידנעגנילקליואוו םעד טָא ."ערדלָאק עטלַא
 ַא ןעוועג זיא דיל סָאד ןוא תורוש ףלע ןופ רעקינייװ טינ ןיא טלעטשעגסיוא
 ןעועג ץלַא זיא טייקכעלדנעטשרַאפמוא יד לייוו ,לַאפכרוד רעקידנעגנילק
 ,א יװ ּפָאק םעד ןכָארבעג ןוא טציירעג ךָאנ טָאה סָאװ ,טרָאס םעד ןופ
 עטולָאסבַא יד ןעגנַאפעג טינ ץלַא טָאה עקטנעוו עשירעטכיד ןיימ .שינעטער
 ,טייקכעלדנעטשרַאפמוא

 גָאמרַאפ'כ זַא ,ןעמעננָא טגעמעג טָאה ָאריּפַאש דעמַאל רעבָא .אלימ
 -ןשקָאל ַא וצ טקעריד ּפָאק ןייז ןכיילגרַאפ וצ יוו ,טעטיליטבוס רעמ לסיבַא
 -ןײרַא ליּפוצ לסיבַא ,ָאריּפַאש דעמַאל רערעייט ,ןיוש זיא סָאד .טערב
 בָאה ךיא ןעמעוו ,רעלטסניק רעד .טסקעט ןקידלושמוא ןַא ןיא טשטייטעג

 ןטכַארטעגסױא םעד טָאה ,ןריטקעּפסער וצ טרעהעגפיוא טינ לָאמנייק
 ןיש רימ רע טָאה רַאפרעד ןוא ןובשח ןייז ףיוא ןעמונעג טערבנשקָאל

 רעטַאקילעד רעד ןיא ןטייקיאעפ ןזיײװסיױרַאק ןיימ ןפרָאװעגרָאפ סגעוונייא
 ,"ּפָאק ןרעביא ןגנַאלרעד ןופ טסנוק

 ? טערבנשקָאל ןרעביא רעדָא ,ּפָאק ןרעביא
 טימ טָאה טערבנשקָאל ןיימ ,דניז ןופ ןייר תמאב ךיא ןיב לַאפ םעד ןיא

 ,טינ תוכייש ןייק ּפָאק ןשידיי םענייפ סָאריּפַאש דעמַאל

 םיײצרָאי םנרעּפלַאה בייל השמ וצ

 ךיז ,"ירָאמ ָאטנעמעמ} דיל ןייז ןיא טָאה ןרעּפלַאה בייל השמ ןעוו
 עלַא ןבָאה ,"ןעזעג סעילַאװכ יד ףיוא, טיוט םעד טָאה רע זַא ,ןרָאװשעג
 .טָאה רע רעמ סָאװ .לדנח ַא יװ רעמ טינ ןעוועג זיא סָאד זַא טניימעג
 ' ,"פ ןבייל השמ ןביולג סָאד ןעמ טעװ יצ, --- ןרזחרעביא ןייא ןיא ןטלַאהעג
 שוריפב םיא טָאה ןעמ ,טסייה'ס .טביולגעג םיא ןעמ טָאה רעקינייװ ץלַא
 -סיוא ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,טכַאדעגסױא םיא ךיז טָאה'ס זַא ,טביולגעג
 -- בייל השמ ,רע זַא רעבָא ,טכידעג
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 ןטייװרעד ןופ טיוט םעד סטָאה

 -- טײג סע יװ טגערפעג ןוא טנַאה ַא טימ טסירגַאב

 רעד זַא ןלַאפעגניא טינ םענייק זיא'ס .טסנרע ןעמונעג טינ רענייק טָאה
 טלַא םיוק זיא ןרעּפלַאה ןעוו ,סירגַאב םעד ןענָאמפיוא ןעמוק טעװ טיוט
 .רָאי 46 ןעוועג

 םיא ןוא םיצולפ ױזַא םיא וצ ןעמוקעג זיא טױט רעד לייוו רעבָא
 ךיז טָאה ,תולבא רעטפעלּפעג ןיא טזָאלעג ןעמעלַא זדנוא ןוא ןגָארטעגקעװַא

 וצ ןזיװַאב ודנוא טָאה רענעסירעגקעוװוַא-טלַאװג-טימ רעד זַא ,טכַאדעג זדנוא
 --- גיוא ןטימ קנואוו ןעמורק ַא ןבעג

 ? ןביײל השמ ןביולג סָאד ןעמ טעװ יצ

 ,ןפוא ןשיגַארט ַא ףיוא ,ןזיווַאב ןוא טקיטעטשַאב טיוט םעד טָאה רע
 טינ ,ןזיוַאב טָאה רע .סעירָאגַאמסַאטנַאפ ענייז עלַא ןופ תמא ןצנַאג םעד
 ןעוועג טינ ןענייז ייז זַא ,תמא ןשיזיפ רעייז ךיוא רָאנ ,ןשיכיסּפ םעד רָאנ
 עשילרעטסיוא ,קערש ןופ ןעמזַאּפס רָאנ ,ןעגנוטכַארטסיױא עשירעטנכיד ןייק

 רע .ליורג ןייז ןופ לייט ןסיורג ַא ןרעוונָא לָאז דחּפ רעד ידכ ,ןצכעלָאמסיוא
 ,ירפ-טכירעגמוא םיא וצ ןעמוק טעוו טייקכעלדיײמרַאפמוא יד זַא טסואוועג טָאה
 יילרע'לכ טימ ןוא ןצַאט ןוא ןקיוּפ טימ ןעמוקעגנגעקטנַא רַאפרעד זיא רע
 רע ,ןכערּפשּפָא טלָאװעג םיא טָאה רע לייוו ,ןעיירשעגסיוא עשילָאברעּפיה
 טלָאװעג םיא טָאה רע ,טיוט ןרַאפ קערש םעד ןקערשנָא טלָאװעג טָאה
 ןעוועג זיא תמא רעבָא .עיצַאנגיזער רענענַאטשעגסיױא ןַא טימ ןעמעשרַאפ
 ןעוועג זיא תמא ןוא רעדיל ענייז ןופ לָאצ רעסיורג ַא ןיא טיוט ןופ עיזיוו יד
 ןעוועג ןענייז קירַאמשָאק ױזַא זַא קפס ןָא .ענייז ?טכַאנ ַא; עקירַאמשָאק יד
 .טכענ ענייז ןופ ךס ַא ,ךס ַא

 ,טכיל ַא טלעטשעג רימ רענייא טָאה
 ,ץרַאה ןיימ ףיוא םלצ ַא טגעלעג

 ץיוַאװש ןוא סיײװ תילט ַא טימ ןוא
 .טכיזצג ןוא ןגיוא רימ טקעדרַאפ

 ,?טכַאנ ַא , ןופ

 ,"סעילַאװכ יד ףיוא , רָאנ טינ ןענרעּפלַאה וצ ןעמוקעג זיא טיוט רעד
 ,קערש-סםָארגָאּפ רעשידיי רעקידרדסכ ,רעטלױנקעגנעמַאזוצ קיטש ַא יוװ רָאנ
 עלַא ,טכיל-טייצרָאי ןופ סנטָאש עלַא ,ארומ סדניק שידיי ַא ןופ םידחּפ עלַא

 םעד טָאה רע ןעו םיא וצ ןעמוקעג ןענייז ,ןקָאלג-רעטסיולק רַאפ ןקערש
 .געו םעד שירעטכיד ןפיולרַאפ טלָאװעג טיוט

 -- ןעװעג טינ לָאמנײק ךָאנ ױזַא רימ רעטצניפ זיאס

 ףעשעג לָאז סע טרַאװ ךיא .טמוק סָאװ ףופ רעד זיא סָאד

 ,רימ םורַא ןענייװ סָאװ ,טייל יד טציא ןיוש עז ךיא

 .ריּפַארק ךיא יװ ןעז וצ ךעלרעדנואוו ןיא ייז רַאפ
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 טיוט םעד ןעזעג רדסכ ןרעּפלַאה טָאה ענייז רעדיל עקילָאצמוא ןיא

 טנַאה יד טָאה טיוט רעד זיב ,טנַאה רעד טימ םיא טסירגַאב שידָאװַארב ןוא

 .טריפעגקעװַא םיא ןוא ןעמונעגנָא

 -עבעל יד ייב ןוא ןברָאטשעג זיא ןרעּפלַאה טניז רָאי ןציירד קעװַא ןיוש
 -עגיסנייטשימ ןצנַאג םעד ןיא קפס רעשּפיה ץנַאג ַא ךיז טעבנגרַאפ עקיד
 ָאי ןיוש טצָארּפש'ס זַא ,ןייז ןעק'ס .טייקכעלברעטשמוא ןופ טרעוװ ןטגָאז

 ןבעל עשידיי סָאד רעבָא ,רבק ןייז ןופ למילב-טייקכעלברעטשמוא ןַא סױרַא
 טכַאמעגכרוד טייקיבייא סנרעּפלַאה ןופ רָאי ןציירד עצנַאג יד טעמכ טָאה
 -- רעסעמ ןגנַאל ןופ טכַאנ ַא ,טכַאנ עגנַאל ַא

 ,דנַאנַאכָאנ ןויא ןעמוק
 .טנַאה ןוא ּפָאק ןופ קידנטולב

 סױרַא קידנצנַאט ןעמוק
 .זיולק ןופ טייל ןוא לוש ןופ טייל
 - ,ךיוא רעבייוו יד ןָא ןפיול

 ,ךיוב ןופ ןרעדעפ ןעילפ

 טנערב סָאװ דיא רעטלַא ןַא טמוק

 .טנעה יד ןיא הרות ַא טימ

 ,ץנַאט ןיא ןיירַא ךיז ןטכעלפ
 .ץנַאג טעליוקרעד:-טשינ ןדיא

 ,דניק טעגרהעג ַא טימ טמוק
 ,טניוו ןיא טזָאלעצ רָאה טימ ןוא
 : ןירג ןוא סיורג ןגיוא טימ ןוא
 ."טכַאנ ַא , ןופ ,ן'ילפוצ ענעגושמ ַא

 ,ןדיי ייב איבנ ַא ןייז וצ ץנוק ןייק טינ זיא קילגמוא סיורג רעזדנוא ֹוצ

 רעניַארקוא יד ןופ ןרעּפלַאה ןוא ,קיטנייה זיא םָארגָאּפ רעווענישיק ןופ קילַאיב

 -ָאװעג םייוקמ סױארָאי ןייא:רָאי ןענייז עלַא רימ ןוא קיטנייה זיא ןעמָארגָאּפ

 ,טניימעג יאדווא טָאה ןרעּפלַאה .ל .מ .ןקערש ןוא ןזייב עקיטנייה ענענער

 ףדוע ןַא טימ ןבעגעג זדנוא טָאה רע זַא ,ןצלַאזעגרעבירַא טָאה רע זַא

 טתמארַאפ טָאה ןיילַא רע יוװ טקנוּפ ,דיל ןייז טתמארַאפ טָאה טייצ יד רעבָא

 ,טיוט ןרַאפ קערש ןקידרדסכ ןייז

 ,טגנילק עקשוּפ ַא יװ ךיא רעה
 ,גנַאג -היוול ַא ךיז טיצ

 .גנַאל ןליימ טנזיוט רֶע זיא
 ,טירט ןוא גנַאלק-עקשוּפ ןעגנילק

 ,ךימ ןוא טלַא קירעי טנזיוט

 טציז ץימע זַא רימ ךיז טכַאד
 .טצירּפשַאב-טולב ,תילט ַא ןיא

 טנערב רע ןוא ,הטימ רעד ןיא
 .טנעה יד ןיא הרות ַא טימ
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 רעהַא ןיהַא ךיז רע טגיװ
 ?רעװ ןוא ,זיא סָאד סָאװ ךיא גערפ

 ןילַא ךיא זַא רימ ךיז טכַאד

 | . ןײװ ךיא ןוא הטימ ןיא ץיז
 ."טכַאנ ַא , ןופ

 דיי ןקידנענערב םעד ןעז ֹוצ ןסעגרַאפ טינ לָאמנייק טָאה ןרעּפלַאה
 ןרעה וצ טלעפרַאפ טינ לָאמניײק טָאה רע .טנַאה רעד ןיא הרות רעד טימ
 רע טָאה לָאמעלַא ןוא ,"דימ ןוא טלַא קירעי-טנזיוט, גנַאלק-עקשוּפ םעד

 -ַאנ םעד ןיא טצנַאלפרַאפ ,טיוט ןרַאפ קערש ןכעלנעזרעּפ ,םענעגייא ןייז
 ,גנַאגרעטנוא רעזדנוא רַאפ קערש ןיא ,קערש ןלַאנָאיצ

 ,"טכַאנ ַא, עמעָאּפ רעד ףיוא זָאנ רעד טימ טמירקעג ןשטנעמ ןבָאה לָאמַא
 רעד ןופ רעדיל קיצנַאװצ-ןוא ףניפ יד ןופ ךס ַא ןעמ ןעק טרעדניצַא רעבָא
 ןקוק ןגיוא יד .הכיא ןקיטייצטנייה רעזדנוא ןופ ןוגינ ןטימ ןענעייל עמעָאּפ

 רעזדנוא ןופ ,טרָאד ןופ ןעמוקעגנָא טשינ ןענייז'ס ביוא ,סיוא ךָאד ךיז רימ
 ןגָארט ןלָאז סָאװ ,תורוש עטרערטרַאפ ןּוא עטקיטולברַאפ עכלעזַא ,לָאטרעמָאי

 ןייז ןופ ,טייקשירעעז-קערש ןייז ןופ ,טעּפמיא סנרעּפלַאה ןופ סעּפע ךיז ןיא
 טנזיוטייוצ עּפַאנק םוצ האנש רעטכע ןוא רעפיט ןייז ןופ ,טייקשירעטלעש

 סָאװ ,עלָאמס רעסייה טימ ּפעק ערעזדנוא ףיוא טפירט סָאװ ,תונמחר ןקירָאי
 ןטימ קעװַא טזָאל ןוא רעפרעד ןוא טעטש עקידתולד ערעזדנוא טנערברַאפ
 ןבעל ץנַאג רעזדנוא ךיור

 ןופ טקַאט םוצ ,רעקיכיא ץלַא ףוס םֹוצ טרעוו "טכַאנ ַא/ עמעָאּפ יד
 סנױעּפלַאה רַאפ טנורגרעטניה רעד ןעוועג זיא סָאװ ,טיוט ןכעלנעזרעּפ
 ערעדנַא ןוא טײקשירַאטנוב ,טייקיצַארט רעקילַאג ןייז רַאפ ,רקפה ןטשרמולכ

 ןעמזילַאנַאב עטנרעלעג-ליואוו ןרָאװעג טעמכ ןענייז סָאװ ,ןטעטילַאנַאב
 לסילש רעד תעב ,דיל ןייז ןגיואוועג טָאה ןעמ עכלעוו טיול ,עכלעזַא ןלעטשנָא

 -- ןעוועג לָאמ עלַא זיא דיל ןייז וצ

 ריד םורַא טיוט רעד ןעיירד ךיז לָאז ױזַא

 ."טכַאנ ַא , ןופ ,םורָא לדער ןקיביײא ןיא

 זיא ריא טימ סָאװ הללק ַא זיא ,םורַא לדער ןקיבײא ןיא ,טיוט רעד

 ,רעשירעלַאװַאק ןוא רעטנַאגעלע רעד ,רע --- ןרָאװעג ןטלָאשרַאפ ןרעּפלַאה

 טלָאװעג אקווד זדנוא רַאפ ךיז טָאה סָאװ רעד ,רעמיווש רעשיטעלטַא רעד

 טקַאט-רעמַאה ַא; טימ ןוא "דליוו שיפלעוו ןּפיל ןוא ןייצ, טימ ןעלשמיסיוא

 ."טנערב ןוא טיירש סָאװ טולב ,טנעה עקרַאטש עטיירב; ,"ןצרַאה ןופ

 ױזַא ,סעילַאװכ עקידנגרָאמ יד ףיוא רע טָאה ןעמיווש ירפ קעווַא זיא רע זַא

 יד ךרוד -- ןוא טנװָא לקזיב ױזַא ןוא ,טיוט םעד ןעזרעד ,"ןעצ םורַא,

 -- טכענ
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 ,ןייז רימ ביל ןוא ליואוו טעװ ןייּפ ןיימ ןוא רעיורט ןיימ
 ןייש טנװָא ןיא טילג סָאװ דלָאגרעטעלב קיטסברעה יװ

 ןייװ טימ זָאלג םייב ךימ טעװ ןייּפ ןיימ ןוא רעיורט ןיימ
 ןײרַא טיוט ןעיורג ןיא דניק א יװ ןגיװרַאפ

 ןעוו ,יורג ןקיטייצירפ ַא טימ טנױרקַאב ןעוועג עקַאט ןיוש זיא רע
 רעד .קערשטיוט םוצ עדָא עקידרדסכ יד טרעפעלשעגנייא טָאה טיוט רעד
 ,טיוט םורַא טיירדעג ךיז טָאה רע רָאנ ,םיא םורַא טיירדעג טינ ךיז טָאה טיוט
 "ניא ןוא ןצרַאה םייב ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיז טָאה רע זיב ,גנַאל ױזַא טצנַאטעג
 ןרָאװעג טגיוװרַאפ דניק ַא יו זיא רע סָאװ טמעשרַאפ שידניק ךיז ץנַאט ןטימ
 ."ןיירַא טיוט ןעיורג ןיא;

 ,ןטעָאּפ עטסנריובעג ערעזנוא ןופ רענייא ןעוועג זיא ןרעּפלַאה בייל השמ
 ,"יירפ ,לגיופ רעד יוװ ,ךיא גניזק; -- רעקױּפנסַאג ןופ גָאז רעטושּפ רעד
 -ָאהעג רעווש ןוא טעברַאעג טָאה רע .םיא ףיוא ןטסָאמעגנָא ןעוועג זיא
 רעיירפ רעד וצ טצינשרעד ייז טָאה רע זיב ,רעדיל ענייז ףיוא טעווער
 טָאה רע .ךיז ןיא טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,טייקידוועגניז רעטלצניקעגמוא ןוא
 טָאה רע לייו ,טייקטכיל רעד וצ געו םעד טכַאמעג רעווש ןיילַא ךיז

 טכַאמעג קזוח ןבעל ץנַאג ןייז טָאה רע .גָאז ןקיגָאװ םעד ךָאנ טקנעבעג
 -רַאפ לָאמ ךס ַא טָאה רע רעבָא ,ןרעטש ןטשטיינקרַאפ ןטימ ףָאזָאליפ ןופ
 ןופ קורדניא םעד ןבעג לָאז סע ידכ ,דיל ןייז ןופ ןרעטש םעד טשטיינק
 ןעוועג זיא רע .טייקפיט ךָאנ טקנעבעג שידניק טָאה רע .טייקטפיטרַאפ
 עמַארָאנַאּפ רעלַאנָאיצַאנ רעצנַאג רעזדנוא רַאפ גיוא ןַא טימ טשטנעבעג
 סָאד רע טלָאװ ןוא ,רשוי ןלַאיצָאס רַאפ שוח ןתמא ןַא טַאהעג טָאה רע ןוא
 ןופ טלָאװ ,טייקידווענח רעלַאטנעמיטנעס רעצנַאג ןייז טימ ןבעגעג טּפָא ץלַא
 ַא ןופ טשיג ןוא איבנ-סקלָאפ ַא ןופ טכיל ַא טלַארטשעג לָאמ עֶלַא םיא
 רענעגייא ןייז רַאפ טרעטיצעג םיא ןיא םכחידנַאל רעד טָאה ,יוא ,םכחידנַאל
 טלטרעוורַאפ ןוא טציּפשרַאפ סע רע טָאה !טיײקלַאטנעמיטנעס רענעריובעג
 שוח םענעריובעגנייא םענעגייא ןייז וצ .,קזוח ןגנירג ַא טימ טָאכערַאפ ןוא
 עשיאַאזָארּפ טימ טקיוּפעגוצ ןוא טצַאטעגוצ ךיז רע טָאה טײקשילַאקיזומ רַאפ

 ידכ ןוא "רעגניז ןעיירפ-לגיופ, םעד ןעזרעד טשינ לָאז ןעמ זַא ,ןעניירפער

 דניק סָאד טרעטסיײמַאב ןוא טרילָארטנָאק רע זַא ,קורדנייא םעד ןבעג וצ
 ןיא ןעז ןוא ןעגניז טנעקעג טָאה סָאװ ,רע .טנַאה רענרעזייא ןַא טימ ךיז ןיא
 ןייז ןוא גנַאזעג ןייז ןענעמכחרַאפ וצ טכוזעג טָאה ,טייצ רעבלעז רעד
 ,טײקשיטסַאלּפ

 םיוב רעד ואװ ,ןטרָאג אזַא
 ,םיוק ךעלטעלב ןביז ךיז טָאה

 : טכַארט רע זַא ,ךיז טכוד סע ןוא
 ?טכַארבעג רעהַא ךימ טָאה רעוװ
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 ,ןטרָאג ַאזַא ,ןטרָאג ַאזַא
 זָאלג-רעסערגרַאפ ַא טימ ואוו

 ,"?ןטרָאג רעזדנוא , ןופ ,זָארג לסיבַא ןעז ןעמ ןעק

 ערעמענעגנָא ןַא ןוא טרָאװ ןופ סולפ רעכעלריטַאנ רעמ ַא ןַארַאפ זיא
 יוייס ןיוש זיא קילָאבמיס יד ןוא ,יירפ-לגיופ תמאב ? טייקידוװעגניז
 ןוא ןרעבגעוצניירַא ןוא ןטכַארטוצנײרַא יז טרָאּפשרַאפ ןעמ ,דיל ןיא ָאד
 .ל .מ רעבָא .קילָאבמיס ענעגנוזעגניירַא ןַא זיא'ס ,ןפיטרַאפ וצ טשרמולכ
 -רעביא-טשינ ןוא רעטשטנעבעג רעד טָא רַאפ ךיז טקערשרעד ןרעּפלַאה
 גניזוצ ןשיאַאזָארּפ ַא ףַאש ַא טיג רע ןוא ךיז ןיא טייקשיקלָאפ רעטציּפשעג
 טביוה יז ןעוו ךלימ יד רעביא טרעק ןיילַא רע זַא ןטכודסיוא ךיז לָאז'ס ידכ
 --- דיל סָאד קידנערַאפ ַא ךיז רע טיג .ןעמױשרעכירַא ןָא

 ? ןטרָאג רעזדנוא טינ ןעד סָאװ ,ןטרָאג רעזדנוא יאדווא

 ַאזַא ןענעיײלרָאפ ןיײלַא ןענרעפלַאה ןרעה ןוא ןעז טפרַאדַאב טָאה ןעמ
 שממ ,טצַאלּפעגסױרַא טָאה ןיילַא ןרעּפלַאה יוװ ןעז טפרַאדַאב טָאה ןעמ ,דיל
 םיא ןענייז ןגיוא עטלזיּפשרַאפ ,עטוג יד יו .רעטכעלעג ןופ טריסלואוונָאק
 טגיועג ךיז טָאה רע יװ ןוא ,ןרערט טימ ןפָאלרַאפ ןוא ןיילק ןרָאװעג
 ןָאטעגּפָא טָאה רע סָאװ לציּפש םוצ ןעגנַאגרעד זיא רע ןעוו ,לקנעב ןפיוא
 טנעקעג טָאה רע ןעװ ,טנעמָאמ םוצ ןעמוקעג זיא רע רעװ ;דיל ןייז
 טפַאשגולק-סקלָאפ עכעלריטַאנ יד יװ רעגילק ץלַא ךָאנ זיא רע זַא ,ןזײװַאב
 ,םיא ןיא

 רעזדנוא סָאד לָאז, --- עגַארפ רעד טימ זרעפ רעטייווצ רעד טמוק ױזַא ןוא
 "?? ןיישנגרָאמ ןיא ױזַא טָא ןייז רעטכעוו

 ָלרעטכעװ רעזדנוא טינ ,ןעד סָאװ ,רעטכעװ רעזדנוא יאדווא

 ױזַא ךיוא טרעוװ ןטרָאג רעזדנוא ןופ לגיופ רעד זַא ,ךיז טיײטשרַאפ ןוא
 -- טרעפטנעַאב ןוא טגערפעגּפָא

 ? לגיופ רעזדנוא טינ ,ןעד סָאװ ,לגיופ רעזדנוא יאדווא

 ןיא זיא ,דיל םענעגייא ןופ ץלירגרַאפ רעשענייה רעד טָא ,ָאכע רעד טָא
 טכַארטרעד ךיז טָאה רע זיב ,ןילַא ךיז סיעכהלוצ ַא יו ןרָאװעג ןריובעג םיא

 -עג טָאה טישכת רעד ;ביײל השמ טישכת ַא -- טלַאטשעגי לּפָאט ַא
 ,עגנַאל יד ךרוד ,קערש-טיוט רימ רעוו) טָאי רעטנוזעג ַא ,קַאיסָאב ַא ןייז טל
 ,רערעטסעל ַא ,רעטלעש-טָאג ַא ,קינרקפה ַא ,(? ןיילַא ךיז טימ טכענ עטעקַאנ
 : תורוש עטושפ עכלעזַא טימ ןיײלַא ןביילברַאפ וצ טַאהעג ארומ טָאה רע

 ? ןייטשרַאפ םי ןופ טייקנייש יד ןעק רעװ
 ? ןעז ןגיוא ענייד ןופ ןייש יד ןעק רעװ
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 ,ךיירפ רַאפ ץרַאה ןייז לָאז ןרעװ ןסירעצ טינ ןוא
 ,ךייל רַאפ ץרַאה ןייז לָאז ןרעװ ןסירעצ טינ ןוא
 ,וד ,עניימ ורמוא ,וד

 ,"ץניימ ורמוא , ןופ

 טַאהעג ארומ טָאה רע ,תורוש עכלעזַא רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רע

 ,יורפ ַא ןופ טרַאװנגעק ןיא רוביג סיוא ןצנַאגניא טרעוו סָאװ ןושמש ַא וו
 ןײלַא יורפ יד זיולב .טפַאשרעטסיײימ ענעריובעגנייא ןייז וליפא ןָא טרעוו סָאװ
 סיוא ןוא רערעטסעל סיוא ,קַאיסָאב סיוא ,םכח סיֹוא טכַאמעג םיא טָאה
 ארומ רָאנ .רעדיל-עביל ענייז ןענייז רעדיל עטסטלצניקעגמוא ענייז .טישכת
 קירוצ טריפרעד טלַאװג טימ םיא ןבָאה ייז לייוו ייז רַאפ רע טָאה טַאהעג
 ןבָאה ייז לייוו ,םיא ןופ לייט ַא קימַאטש ױזַא ןעוועג זיא סָאװ תוטשּפ רעד וצ
 ןקידנעניו ַא יו ,טײקמערַאװ טכוז סָאװ דניק ַא יו טלעטשעגקעוֶוַא םיא
 : --- דניק ַא ךָאנ טקנעב סָאװ ןױשרַאּפסנַאמ

 בייוו ןיימ ןעװעג טזיב ןוא טַאהעג ביל ךימ טסָאה וד
 ,בייל-רעטומ ןיא ךיז ייב טיוטעג דניק ןיימ טסָאה ןוא
 ,ןײרַא טָאטש ןיא ןייג טינ טסברעה ןטימ ךיא לעװ טציא
 ןייז טעװ יינש רעסייוו זיב ןיוש ךיא ביילברַאפ ָאד רָאנ
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 ,ןײלַא ךיא יװ ,ןגָאלקנָא ךיד טעװ טלָאמעד ןוא
 ענעריובעג-טשינ סָאד דניק ןיימ .דניק ןיימ טײװרַאפ יינש ןיא
 ,ענעריולרַאפ ,ענעריובעג-טשינ סָאד ,דניק קיצנייא ןיימ

 ,"יורפ סגדמערפ ַא וד ןוא , ןופ

 -רַאפ ליוו סָאװ ,ןיירפער ןייז ,ןקעטשיקזוח ןייז ןצנַאגניא ָאד טלעפ'ס

 ,טייקידוועגניז ןופ קורדנייא םעד ןפיוקסיוא ןוא ןטעלג

 ,בייל'השמ ,בייל-השמ
 .טסעז וד סָאװ ,לסקיש סָאד דלעפ סנדייז ןופ טינ זיא'ס
 יה ןופ ? ןעד ןענַאװנופ

 טסענ רעײװדָארב ַא ןופ עלעגייפ ַא --- טסייה סָאד
 | ?יז זיא
 ."לסקיש ןייז טינ , ןופ .ןייז ןעק

 -נוויכב רעד ,"ןייז ןעק , רעד רעדיל-עביל ענייז ןיא ןצנַאגניא טלעפ'ס |

 ןופ ,ןײלַא ךיז ןעלציװרַאפ ןופ רָאמוה רעטפַאהלפייווצ רעד ,סנַאנָאסיד רעקיד
 --- ?טכַאנ ַא? ןיא וליפא ,השודק ענעגייא ןייז ללחמ

 ,רעדורב ןייד טָאה ןריואועגנָא

 .טכַאלש ןיא טנעה עדייב ךעבענ

 --- ןצַארק טינ רעמ ןיוש ךיז רע ןעק

 .טכַאנייב ףָאלש ןייק טינ םיא טמענ
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 טשינ ןוא עכעלטנגוי ךס ַא גונעג טעילַאמסעג ןענרעּפלַאה ןיא ןבָאה'ס
 ןוא ןסקָאװעגרעטנוא טינ לָאמנייק ןענייז סָאװ דייר עשיסרוקיּפא עטצונרַאפ
 עכעלקילגמוא רעזדנוא ןָאטעג ייו קיטולב םיא טָאה'ס .ןרָאװעג טרעיעגסיוא
 רע .קיטייוו ןייז ןעמַאצ טנעקעג טינ טָאה רע ןוא רעקלעפ יד ןשיװצ עגַאל
 ןופ יירפ ןעװעג זיא רע ואוו טרָאד רעבָא ,טרעטסעלעצ לָאמַא םיא טָאה
 ןוא .דייר עשיאיבנ ןופ סָאטַאּפ םוצ ןביוהרעד טפָא ךיז רע טָאה ,ןגָאזנײרַא
 ליפוצ ןייק טכארבעגטימ טינ טָאה סָאװ ,רע .ךעלרעדנואוו ןעוועג זיא סָאד
 זיא ןוא ךַאילש םעד ףיוא ןגָאלשעגנָא ןגעווטסעדנופ ךיז טָאה ,ןסיוו שידיי
 ,שידיי ןייז ןיא שיכ"נת ןרָאװעג

 -עג עשיטסיצילבוּפ עטצונרַאפ-טינ טעילטעג ןענרעּפלַאה ןיא ןבָאה'ס
 ןבעגוצסױרַא קנַאדעג ַא טימ ןגָארטעגמורַא לָאמַא ךיז טָאה רע .ןעקנַאד
 סלעירָאטידע עשירעטכיד ןביירש אקווד ןוא ,רימ טימ ןעמַאזוצ לַאנרושז ַא
 עכלעזַא ןביירש ֹוצ גנַארד רעד .גנוריגער רעשיטָאטש רעד ןגעוו ןליפא
 רעזדנוא הנוז יד, יו רעדיל עכלעזַא ןרָאבעג טָאה סלעירָאטידע עשירעטכיד
 רֶע ,טכַארּפ רעצנַאג ןייז ןיא טגיניקעג רע טָאה טלָאמעד ,?טפַאשרעריפ
 טימ עטכישעג טכַאמ רע זַא ,ןטלעוו רעביא טרעק דיל ןייז זַא טליפעג טָאה
 טָאה םיא סָאװ ,ןָאטעג האנה םיא טָאה ץלַא ןופ רעמ רעבָא ,"דייר עבָארג;
 -רַאפ רע ןוא רעגניז ןעיירפ-לגיופ םעד ןופ קעװַא זיא רע זַא טכודעג ךיז
 טלָאװ רעטכיד רעתמא רעדעי .תושממ רעקידלַאב ןיא טרָאװ ןייז טלדנַאװ
 לָאז רע ידכ ,קיטסיצילבוּפ ןביירש ֹוצ ןטייהנגעלעג ךס ַא ןגירק טפרַאדַאב
 ןעמוק טעװ רע ןעו ידכ ,ךיז ןופ ןּפמעדסיוא ,ךיז ןופ ןבײרשסױרַא סע
 -עפמעט סנרעּפלַאה .רענעגירשעגסיוא ןַא ןייז רע לָאז ,דיל טגָאזעג ַא וצ
 -רַאפ טלָאװעג רָאנ םיא טָאה רע רעבָא ,רעקיגנַאזעג ַא ןעוועג זיא טנעמַאר
 השמ טישכת םעד ןליּפש טלָאװעג טָאה רע .ןשירעגָאזנײרַא ןַא ןיא ןעלדנַאװ
 רַאפ קערש םעד -- תמא םענעגייא ןייז ןליּפשרַאפ טלָאװעג טָאה רע ,בייל
 .יזַא ,עטסנגייא סָאד ןעוועג םיא זיא קערש רעד טָא ,טיוט ןקיטייצירפ ַא
 ןריפרַאפ טלָאװעג אקוװד טָאה רע .טרָאװ ןפילשעג-ןגייא ןייז יװ ןגייא
 סָאװ טולב, ןוא טייקשיפלעוו ןופ ןעזסיוא ןכעלרעסיוא ןייז טימ ןשטנעמ
 ."טנערב ןוא טיירש

 טטנוק-זרעפ עקידוועגיוב עטסכייוו יד ןוא עגייז רעטרעוו ענעגייא יד
 ןבָאה ,טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ עטסנעש סָאד ןעוועג זיא סָאװ ,שידיי ןיא
 טָאה רע ואוו טרָאד .רעדיל רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ ןיא טנילעג םיא
 טימ טשטייבעג טינ טָאה רע ואוו טרָאד ,קילָאבמיס ןייז ט'עלהשעמ'רַאפ טינ
 ןעוועג ןטייצ סנרעּפלַאה ןיא וליפא ןיוש זיא סָאװ גינעק םעד קווח ןוויטימירפ
 טרָאד ,רעטקזוחעגסיוא ןַא ןצנַאגניא ןוא רוביג רענעיורטש ַא ,זָאלבנפייז ַא
 ןקָארשעג טינ ךיז טָאה רע ואוו ןוא ןיילַא ךיז וצ טקיטייוורעד ךיז טָאה רע ואוו
 עטבילרַאפ עכעלרעדנואוו ןייז ןוא קערש םענעריובעגנייא ןייז ןוייוו וצ זדנוא
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 סָאד סָאװ ,ןטעָאּפ עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ---- טייקשידניק
 ןבעגעגסױרַא טָאה קלָאפ עשידיי

 טָאה שטנעמ רעד יװ ,ןרעה וצ ןעוועג זיא ךעלרעדנואוו לָאמ ןביז
 טדערעג טָאה רע קידווענעק:ליואוו יו ,שידיי ןופ דוס םעד ןענַאטשרַאפ
 טעװ ןעמ .רעדיל ענייז ןיא טצונעגסיוא סע טָאה רע רעייט יו ןוא םעד ןופ
 ,סנייז ןושל-הנעמ עכעלרעסיוא סָאד טשינ .ןושל סנרעּפלַאה ןרידוטש לָאמַא
 -כרוד ןוא רָאלק ןעוועג זיא סָאװ רעדיל עטסנעש ענייז ןופ ןושל סָאד רָאנ
 "יזומ רעכייר ַא וצ טסַאּפעגוצ ןוא ךעלנעמ ןוא טרעטיצעגפיוא ןוא קיטכיז
 ןעיליצוצפיוא יו טסואוועג רעטרעוו:סקלָאפ עטושּפ טָאה סָאװ טיײקשילַאק

 ןילַא טפָא םיא טָאה ןיירפער רעשירעכַאלרַאפ ןייז .לרעּפ ייז ןופ ןכַאמ ןוא

 -- ןסערעד

 יורטש ַא לגענ יד טימ בייל-השמ טּפוצ
 ,טלכיימש ןוא
 ? סָאװרַאמ

 ,ױזַא טַאלג

 רעד וצ ,רעדיל-עביל ענייז ןיא טּפיוהרעד ,ןפָאלעגקירוצ רַאפרעד רע זיא

 ,למַאטש םוצ טעמכ ,טײקטצוּפרַאפ-טשינ רעטסכעלרע

 גירק רעטסיװ רעדליװ ַא זיא ןבעל ןיימ
 טנװָא גנילירפ ַא ןֹופ טייהנייש יד יװ ןוא
 .רימ רעביא טייקליטש ןייד טמוק

 ץרַאה ןיימ טרעװ קיאור ןוא
 ױזַא טוג ןוא

 אסיאפ 6 = ,6+ 66 יי 5 6655 5 טא יו 6

 ץרַאה סָאד רימ ןדנואוורַאפ טסעװ וד רעמ סָאװ
 --- ריד וצ ןייז עביל ןיימ טעװ רעכייר ץלַא
 ןייז עביל ןיימ טעװ רענייר ןוא רעקילייה ץלַא
 --- ריד וצ
 א 9 6 6 ריד יִצ

  ,רַאייב , ןופ

 ןגעוו למַאטשעג רעקידוועמעש ַא ןוא רעטרעוװ עליטש ןופ ןעשטּפעש ַא
 -טושּפ רָאנ ,עשיטסַאבמָאבמוא ,עשירעגילקמוא .עביל רעקיליײה ןוא רענייר
 ןײלַא ןייז וצ טַאהעג ארומ ןֹוא םעד ךָאנ טקנעבעג טָאה רע .דייר עטדערעגסיױרַא
 רַאפ טַאהעג ארומ ,קערש ןוא למַאטש ןזָאלפליה ןייז טימ ,תמא ןייז טימ
 | -- "הבשחמ ענדָאמ , רעד

 ןעּפ רעד ףיוא קוק ךיא ; הבשחמ ץנדָאמ ַא

 ,טכַאד רימ ןוא טביירש יז יװ טנַאה ןיימ ףיוא קוק ןוא

 ,טכַאנ רעקיטנייה ןיא ןברָאטשעג ןיב ךיא זַא
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 ךָאד ןוא ןברָאטשעג רע זיא טכענ עקילָאצמוא ןיא לָאמ עקילָאצמוא
 יד סָאװ ,טױט-ליורג םעד רַאפ קערש רעד ןוא טיוט ןופ ליפעג סָאד זיא
 טָאה רע סָאװ עטסטכע עמַאס סָאד ,ןדיי רַאפ ןָא קיטולבטלַאק ןענעכייצ םייוג
 ,טגָאמרַאּפ

 ןייז ןופ ןעמונעג עלַא ןענייז טכַארבעג בָאה ךיא סָאװ ןטַאטיצ יד

 ךס ַא ,1919 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"קרָאי-וינ ןיא; רעדיל ךוב טשרע
 ןוא 1917 ,1918 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןענייז רעדיל יד ןופ
 רענעש ןוא רעקיטפערק ןעגנוזעג ןרָאי ענעי ןיא טָאה רעו ,1916 ןיא וליפא
 ןריולרַאפ ַא ןופ ליפעג סָאד טכַארבעג רע יוװ ױזַא טָאה רעוו 4? םיא ןופ
 ןבעגעג טלָאמעד טָאה רע ?טָאטשסױרג רעשיטנַארגימיא רעד ןיא דניק
 ןטבױטשעגּפָא ,ןרעכייר ַא ןוא ןושל יינ ַא טימ ,ןדלעפנַאזער ןרעגניי ,םעיינ ַא
 ? רצוא-רעטרעוו

 ,טלָאװעג ןביולג רימ ,עמַאמ ,וטסלָאװ ןעד יצ
 ,דלָאג ןיא טלדנַאװרַאפ טרעװ זדנוא ייב גנידצלַא זַא
 ,טכַאמעג ןזייא ןוא טולב ןופ טרעװ דלָאג זַא

 ? טכַאגייב ןוא גָאטיײב ןזייא ןופ ןוא טולב ןופ

 ,טינ ךיז ןעמ טלַאהַאב ןעמַאמ א רַאפ ,ןוז ןיימ
 ,טימ טליפ עמַאמ א ןוא טנָאקרעד עמַאמ ַא

 טָאז רעד וצ טיורב ןייק טסָאה וד זַא ,ךיז טכַאד רימ
 ,טַאהעג טינ דנַאל םענעדלָאג םעד ןיא טרָאד ךיוא

 ,"דנַאל םענעדלָאג ןיא , ןופ

 ןיא םרָאפ-עדַאלַאב יד טקיצרַאהרַאפ ןוא טשידיירַאפ ֹזַא טָאה רעוו
 וליפא רעדָא ,דיל-עביל עשידיי סָאד טיינַאב ױזַא טָאה רעוו 4 טייצ רענעי
 .?רע יװ דיל-בייוו עיור סָאד

 ,ריד ןופ קעװַא ןיוש ךָאד ייג ךיא ? טינ וטסנייװ סָאװ

 רימ ךָאנ טעװ סָאװ ץרַאה סָאד טשטנעבעג טָאג ןופ ןייז לָאז

 ,טַאהעג ביל בָאה ךיא יװ ,ןבָאה ביל ךיד ױזַא

 טרעװ יד טָאה סָאװ ןַאמ רעד טשטנעבעג טָאג ןופ ןייז לָאז

 דרע'רד ןוצ זיב --- ןרעטש םעד --- ריד רַאפ ךיז ןגיונ וצ

 ,טייהרעליטש ןצרַאה ןיא ןָאטעג סָאד בָאה ךיא יװ

 "ל טינ וטסנייוו סָאװ , ןופ

 סָאװ ץלַא ןופ ,ןעגנוזעג יירטעג טָאה ןרעּפלַאה בייל השמ סָאװ ץלַא
 -רעייט יד ןשיוצ ןבילבעג זיא ,"טייהרעליטש ןצרַאה ןיא; ןָאטעג טָאה רע
 סָאד .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סָאװ תורצוא עטס
 עטשטנעבעג ַא זיא ,ךוב ןייז ןבעגעג עיזעָאּפ רעשידיי רעד טָאה סָאװ ,1919 רָאי
 ןרעּפלַאה .ל .מ ןעוו ,1982 רָאי סָאד זיא רַאפרעד .עטַאד עקידנעייגפיוא ןוא
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 ןטײצרָאי עטסקירעיורט יד ןופ ענייא ,קיטייצירפ ױזַא ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא

 | ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ עטכישעג רעד ןיא

 רימ זַא ,ןגָאלשרעד ױזַא ןענייז רימ .ןבעל שידיי רעזדנוא זיא טסיוו

 רבק ןייז ףיוא ןיוש ןצָארּפש יצ ,ןקוקוצמורַא ךיז טינ טייצ ןייק וליפא ןבָאה

 טיט רעכעלגעטיגָאט רעד יצ ןוא ךעלעמילב עכעלברעטשמוא עטשרע יד

 ,טייקיביא ןיא טלדנַאװרַאפ ןיוש םיא טָאה רענייז

 טײצרָאי ןטנעצ ןייז וצ --- ױדנַאל ַאשיז

 ןיוש זיא ,ןעמוקעגרעטנוא ןענייז ,ןטעָאּפ ערעגניי ,רימ ןעוו ,1919 ןיא

 םיוק זיא ערעירַאק עשירעטכיד ןייז ןוא טלַא רָאי קיסיירד ןעוועג ױדנַאל

 -ער יד טַאהעג טלָאמעד ןיוש רע טָאה ןגעווטסעדנופ .רָאי טכַא ןעוועג טלַא

 טינ ביוא ,טקיטעזעגנָא ןיילַא ךיז טָאה סָאװ ,רעטכיד ןדימ ַא ןופ עיצַאטוֿפ

 .רעדיל ענעגייא ענייז טימ טקיטעזעגרעביא

 "עגנָא םיוק ךיז טָאה רע רעבָא ,ןפָאלעגסיױארָאפ םיא זיא ןעמָאנ ןייז

 טּפַאכעגנָא זדנוא ןופ ןצימע טָאה'ס ביוא .םור ןייז ןגָאירעד וצ טגנערטש

 -נוא ןלַאפעגרעטנורַא רימ ןענייז ,ןלַאנרושז עטלַא ןרעטעלבוצקירוצ קשח ַא

 רעבָא ךעלנייוועג - .קימטיר רעטרעפעלשעגנייא ןייז ןופ זָאנּפיה םעד רעט

 ןטנַאירַאװ יד טימ טנגונַאב ךיז ןבָאה רימ רָאנ ,טנעיילעגקירוצ טינ רימ ןבָאה

 1919 ןשיװצ ןרָאי יד ןיא ,ןבירשעג ןײלַא טָאה רע סָאװ רעדיל ענייז ןופ

 רעד ףיוא ילפנָא רעזדנוא טכַאמעג ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןבָאה רימ ןעוו ,4 ןוא

 -רַאפ טָאה ױדנַאל זַא ,טסואוועג רימ ןבָאה ףיואנביוא .רוטַארעטיל רעשידיי

 םיא ןבָאה רימ ןוא --- קיאָאדטיג --- ףירגַאב ןשיסור םעד שידיי ןיא טשימייה

 -ַאב רעצנַאג ַא ןופ לַאשרַאמדלעפ םעד רַאפ טנעקרענא ןיילַא רַאפרעד ןיוש

 ,גנוגעוו

 רע .םירבח ענייז ןופ רעדיל יד ןגעוו טעשטּפעשעג גולק טָאה רע

 -עגסױרַא ןענייז רעטרעװ עטרעהרעד יד זַא ,טעשטּפעשעג ליטש ױזַא טָאה

 רעזדנוא ףיוא ןפרָאװעג טנַאגעלע טָאה רע סָאװ ,ןלייפ-ןעמולב יו ןעמוק

 ,גנונעקרענַא רעטריציטסיּפָאס טימ ןטכינרַאפ טלָאװעג זדנוא טָאה רע .הנחמ

 ןוא זדנוא ףיוא טרַאװעג טלָאװ רע יוװ ;ןקירעשיײה "טנעקרענא , ןעמ יו

 ױזַא קעװַא ןלעװ רימ זַא ,טסואוועג ךיוא ןוא ןעמוק רימ זַא טסואוועג

 קינייװנסיוא טרימַאלקעד קידנעטש טָאה רע .ןעמוקעג ןענייז רימ יוװ גנילצולּפ

 לָאמניק טעמכ רע טָאה רעדיל ענעגייא ענייז ,םירבח ענייז ןופ רעדיל יד

 "קַאט םענייפ ַא ןופ תווינע עטרידוטש יד טגָאמרַאפ טָאה רע .טנַאמרעד טינ

 סָאװ ןוא רעדירב ענייז ביל קיטכירפיוא טָאה סָאװ ,רעטלַאהסיורג ןשיט
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 רעדיל יד לייוו ,ןדייר טינ ןעמ ףרַאד ןיײלַא ךיז ןופ זַא ,ןגעווטסעדנופ טסייוו
 רעדעי ןיא ןוא רעדיל עניילק ןבירשעג טָאה רע ,ןיילַא ךיז רַאפ ןיוש ןדייר
 -סיורַא טלָאזעג רעדָא ,טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןעוועג זיא דיל
 ןעמ זַא ןשָאלעג ענייז רעדיל יד רע טָאה לָאמטפָא .,גנורעדנואווַאב ןפור
 ,גנורעדנואוַאב יד ןפורוצסױרַא טכוזעג רַאפרעד ןוא ןעזנָא םיוק ייז לָאז

 ,טייקיטכיל עקידנשעל רעייז ןטלַאהוצנָא ןעגנולעג טרָאפ םיא זיא'ס סָאװ
 ןעוועג זיא קיזומ ןייז .קיטַאמגעלפ ןופ טעָאּפ רעד ןעוועג זיא ױדנַאל

 ,םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא טריאירַאװ טָאה רע סָאװ ,ןוגינ רעקירעפעלש ַא
 רעד ןיא ןוא דיל ןייז ןופ ביױהנָא רעד ןעוועג םיא ייב זיא ןוגינ רעד טָא
 קידנגיוו ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטרעוװ ןסָאגעגנײרַא דימת רע טָאה עידָאלעמ
 ,עוויסַאּפ ןייק טינ ןוא עוויטקַא ןַא ןעוועג זיא קיטַאמגעלפ ןייז ןעוו ,טלטרעצעג
 עלַא ןלײשּפָא לָאז סָאװ ,םזיוויטימירּפ ַא וצ ןייגרעד טוװאורּפעג ױדנַאל טָאה

 טביילב ָאנד ןפיוא זַא ,ןזײװַאב ןוא טרָאװ ןוא דליב ,קנַאדעג ןופ ןעגנוצוּפַאב
 ןיא עקיניזטסואוַאב עמַאס סָאד ןעוועג זיא סָאד .דיל גונעג ץלַא ךָאנ
 סָאד ןוא עקידגָאטימכָאנ סָאד ןּבעג טלָאװעג טָאה רע --- ןפַאש סױדנַאל
 רָאנ ,ענעפָאלשרַאפ סָאד טינ --- טרָאװ ןיא ןוא קיזומ ןיא עקידנרעפעלשרַאפ
 .עקידנעלמירדנייא סָאד

 -ַאזָארּפ םעד ףיוא ךעלנע ןעוועג טפָא זיא גָאלָאנָאמ רעשירעטכיד ןייז
 קרעװ עטשרע ענייז ןיא ךיוא טָאה סָאװ ,יעווגנימעה ַא ןופ גָאלַאיד ןשיא
 םישוח יד ןעוו ,ןושל ךעלשטנעמ ןופ קיזומ יד ןבעגוצרעביא טימַאב ךיז
 רעדָא ,טײרדעגנײרַא טעמכ זיא קנַאדעג רעד ןוא ןעלמירדנייא ייב ןטלַאה
 ,ָאטשינ ןצנַאגניא

 עוויטימירּפ סָאד ןריניפַארסיוא טלָאװעג דיל ןייז טימ טָאה ױדנַאל ָאשיז
 רעקירעפעלש רעד ןיא זַא ,ןזייװַאב וצ טכוזעג טלָאװ רע יװ ,זדנוא ןיא
 ,טעָאּפ ןיא ןטסטכע םוצ זיא סָאװ סָאד ףיוא טשרע טכַאװ '"סםמט1

 --- דיל ןייז ןיא יו תורוש ןרזחרעביא ךרוד ןָאטעג סָאד רע טָאה לָאמַא

 ליטש ןוא

 דייר ערעזדנוא ןענייז ליטש ןוא
 ,טירט ערעזדנוא ןענייז ליטש ןוא

 ,טײװרַאפ ןיוש גנַאל ןופ טָאה טניװ רעד
 ,טילברַאפ ןיוש גנאל ןופ טָאה םולב יד

 ,טױט ןיוש תורוד ןופ רעצרעה טימ
 ,ךיל עדנעמוק סָאד ןעגניז רימ
 ,דײר ערעזדנוא ןענייז ליטש ןוא

 ,טירט ערעזדנוא ןענייז ליטש ןוא

 ,("רעדיל , ךוב ןופ ,69 טייז)

 טרזחעגרעביא תורוש ייווצ עצנַאג ןענייז דיל ןקידהרוש-טכַא םעד ןיא
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 זיא סָאװ ,טייקירעפעלש רעד ןיא טימעג סָאד ןגיוואוצנייא ידכ ץלַא ןוא
 ,גנומיטש רַאפ םינָאניס רעד ןרָאװעג "עגנויא יד רַאפ

 טימ ןעגנערבסיורַא טלָאװעג רעטלוב ךָאנ רע טָאה ליפעג עקיזָאד סָאד
 ,"קיטסניד; --- דיל ןייז

 ,ןעקנורטעגסיוא רימ ךיא בָאה ךלימ טימ ייט רעזעלג עסייה יײװצ
 ;ןסעגעגפיוא קַאביװצ ריפ-יירד ַא
 .ןסעזעג שיט םייב טייצ עגנַאל א ךיא ןיב ךָאנרעד

 .טנאװ רעד ןיא לגָאנ ַא ףיוא רימ טקוקעג ןוא טרעכיורעג

 .(60 טייז) | |

 סע טָאה רע רעבָא ןעמערנייא דיל סָאד טנעקעג טוג טָאה ױדנַאל

 רעביאנגעק עמַאס םֹוצ ןריפרעד דיל ןייז ןענעק לָאז רע ידכ ,יור טזָאלעגּפָא
 --- ןטכַארט ןופ

 ,ןעגנַאגעג קיַאּפ ןיא רימ ןריצַאּפש טציא ךָאד טלָאװ ךיא
 .ןגילפ רימ טּפַאכעג בוטש ןיא רָאג יצ

 -- הרוש רעד טימ ױדנַאל טקידנערַאפ דיל סָאד
 .ןפָאלשעגנייא רימ ךיא ןיב ךָאנרעד

 ,סנטשרע ,ןעגניזַאב ֹוצ טכוזעג רדסכ ױדנַאל טָאה טײקשיטַאמגעלפ יד טָא
 ,ןוגינ ןקידנגָאנ ַא טימ ןביוהעגנָא םיא ייב ךיז טָאה סָאװ ,קיטַאמגעלפ יד לייוו
 טָאה רע לייוו ,סנטייווצ ןוא ,דיל ןייז ןופ תישארב רעד ןעוועג עקַאט זיא
 ןיא רָאנ ,םישוח ןופ רָאנ טינ ,דיל ןיא םזיוויטימירּפ טכוזעג קיניזטסואווַאב
 ,ץלַא ןופ טייקנעָאטעגסיױא רעטולָאסבַא

 ,ײרעלָאמ רעד ףיוא ךעלנע ןעװעג דיל סױדנַאל זיא ליפיוזַא ףיוא
 טָאה סָאװ ןוא רעדליב סָאסור ןופ טרעטסײגַאב ךיז טייצ ןייז ןיא טָאה סָאװ

 -ניק רעשינַאקירּפַא וצ רוטּפלוקס רעד ןיא ןוא םזיבוק וצ ןייגרעד ןעמונעג
 ךעלרעייפ טָאה רע רָאנ ,רעקיניצ ןייק ןעוועג טינ זיא יודנַאל ,טייקשיד
 -נעמַאוצ רעד זיא ץלַא ןופ רעתמא זַא ,תמא ןשידניק םעד ןגָאז טלָאװעג
 .טשינרָאג טימ טשינרָאג ןופ ליּפשִי

 זיא טינ יװ --- יז טגָאז --- לטנַאמ ןיא
 ,ןרעטניוװרעביא ךָאנ וטסעװ

 ייֹוזַא טכעלש רעבָא זיא שעװ יד
 יִעייג ןפיוק ןיוש זומ ןעמ

 ןילַאטּפַאנ ןופ חיר רעד
 ,רעקרַאטש ץלַא לָאמַא סָאװ טרעװ

 .(84 טייז)

 יד ןוא טײקידהמכחנָא ןופ המכח יד ןבעג וצ ט'הירב'עג ךיז טָאה רע

 ,גנוזיילפיוא ןופ טסנוק
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 לטנַאמ םעד דלַאב ןענעק ךיא לעװ ןָאטסױא
 ; ןשָאלַאק רעמ ןגָארט טינ ןוא
 ,לטנַאמ א ןָא זיא ױזַא טוג

 .ןשָאלַאק עשירַאנ יד ןָא

 ןגער א ךיוא ןיוש טלַאפיס ןעװ ןוא
 ,םעריש ןייק רָאג קיטיינ טינ זיא
 ןגער ןקידרעמוז ַא וצ
 | ,םעריש ןייק רָאג קיטיינ טינ זיא

 400 טייז)

 ,ןלַאפעגכרוד זיא ױדנַאל ביוא זַא ,ןזייװַאב ןטַאטיצ יד טימ זיולב ליוו'כ
 ,זָאנ יד טּפַאלקעצ ןוא ןלַאפעג טַאלג זיא רע לייוו טינ ןלַאפעגכרוד רע זיא
 ןעגנומערטש-טסנוק יד ייב ןגרָאבסיױא טלָאװעג שוריפב טָאה רע לייוו רָאנ
 -סיאַאדַאד ,ןוויטקורטסעד ַא יװ טינ ,גנולָאהרעדיױװ עיורג יד טייצ ןייז ןופ
 זיא סָאװ ,לּפַאלּפ ןקידעכָאװ םעד יוװ רָאנ ,ןבעל םעד ףיוא רַאטנעמָאק ןשיט

 ןעגנורזחרעביא עקיניזטסואװַאב יד טקרעמַאב .ןבעל ןופ לטרעפ יירד רשפא
 עכעלטינשכרוד יד ךיז טכַארטרעד ייז וצ סָאװ ,ןעקנַאדעג-םוקמב יד ןוא
 ןייק רָאג קיטיונ טינ זיא ןגער ןקידרעמוז ַא וצ, זַא --- טייקכעלגעטינָאט
 זיא סָאד זַא "ןזייװַאב , ןוא גנוכיילגסיוא יד ןפַאש ליוו ױדנַאל ,"םעריש

 -- יװ ,קנַאדעג רעטוג ַאזַא טקנוּפ

 ,ןייטשפיוא ריד ךָאנ רוד א לָאז'ס זַא ,ןוא
 ,בייו ןייד ןפָאלשַאב וטסלָאז

 ,(06 טייז)

 -- רעדָא

 ןעגנַאגעגפיוא זיא ץרַאה ןיימ ןיא ןוא
 ,טכיל סערַאברעדנואװ ןוא סיורג ַא

 ,(109 טייז)

 "רַאפ וצ טינ ייז טכוז רע ,ןעקנַאדעג ענייז טימ טינ טריטעקָאק ױדנַאל

 -- ךַאלפ רעד ןיא ןבעג וצ ייז רָאנ ,ןכַאלפ

 ךיא בָאה ץלָאה טימ רופ עסיורג א
 ,טגעזעצ ןוא רימ טפיוקעג
 טגײלעגקעװַא ,ךיוא סע טקַאהעצ

 ,טקעדעגוצ סע טוג ןוא

 104 טייז)

 יד ןופ ןוא רעדיל ענעגייא ענייז ןופ ןעוועג דימ תמאב זיא ױדנַאל

 רע טָאה ,סעּפע וצ טדעררעד ךיז ןבָאה ייז ןעוו .םירבח ענייז ןופ רעדיל

 -עגנָא יד טקילײװגנַאלעג טָאה םיא .טַאהעג טינ האנה עסיורג ןייק ןופרעד
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 -םיוא ןוא ןייז וצ ללחמ טכוזעג סע טָאה רע ןוא דיל ןופ השודק עטלעטש

 ,ןכערב
 ,ףיט טרעװ טפול יד ,ליק טרעװ טפול יד
 ,ךיז טסָאּפ רעד וצ ךיא זָאל ךעלעמַאּפ
 .ןירב ןַארַאפ זיאס יצ ןעז וצ

 ;(108 טייז)

 -ַאּפַא ,טייקירעפעלש :דיל סױדנַאל ןופ ןלײט-דנַאטשַאב יד סָאד ןענייז
 רָאנ ןדנַאטשוצ טימעג יו רָאנ טינ ,םזיוויטימירּפ ןוא עינָאטָאנָאמ ,עיט
 םירבח ענייז תעב .רוטּפלוקס ןוא יירעלאמ ןופ סעיּפָאק עשירעלטסניק יוװ

 ךיז ױדנַאל טָאה ,טרָאװ ןטדערעג םוצ ןעגניזרעד וצ ךיז טכוזעג ןבָאה
 ,תוטשּפ רעד וצ ןעדייררעד ךיז ןוא טרָאװ םענעגנוזעג םוצ ןדייררעד טלָאװעג
 -מוא זיא תוטשּפ "ערעטיול; ַאזַא לייו ,אצמנב טינ .ךעלטנגייא זיא סָאװ
 ענייז עלַא ףיוא ןטעברַא וצ טוג ןעוועג ןױדנַאל זיא רַאפרעד .ךעלשטנעמ

 ןוא ךיא; -- דיל ןיא טנוה ןייז וצ טדערעג טָאה רע ןעוו ,ןטנעמורטסניא
 ."טנוה ןיימ

 ,ןטניװ ןעייוו םורד ןופ

 ;ןייז ןגער א טעװ דלַאב
 ,ןטגיװ ןעייוו'ס סָאװ טוג זיא'ס

 .ןייז ןגער א טעװ'ס סָאװ

 ,(107 טייז)

 "עמ רעד טימ ייווצ עטשרע יד ןטיײלגַאב הרוש עטרעפ ןוא עטירד יד
 ,טנוה ןייז טימ סיוא ךיז טהנעט סָאװ ,שטנעמ ַא ןופ עילָאכנַאל

 ,טרעטַאמרַאפ ױזַא ןיב ךיא |
 ; דימ ןוא ױזַא ךַאװש ןיביכ

 טרעטַאמרַאפ ךימ טָאה ץיה יד

 .טדימעגסיוא ךימ טָאה ןוא

 סױדנַאל דיל םעד ןיא טינ ךיז טעז ןוא ?רעטושּפ ןדייר ןעמ ןעק

 ענעגייא ענייז ןרידָאלּפסקע וצ ןליוו ןייז ןוא גנַאגוצ רעקיניזטסאוווַאב

 טגָאז רע ןעוו ,קַאז ןופ (טנוה םעד רֶעדָא) ץַאק יד סױרַא טזָאל רע ?דייר

 : טנוה םוצ דיל ןטייווצ ןיא

 ,רעטנומ ,רעניימ ָאיל ,ייז
 ! ליפוצ ךיז לבירג טינ

 ,רעטנוא עליו עלַא ליב

 .ליּפש ַא זיולב זיא ץלַא ןעד

 ,טנוה ַא טימ גָאלַאיד ַא רַאפ טציּפשעגרעביא וצ לסיבַא זיא סָאד דָארג
 ןצנַאג םעד ןקעדפיוא טלָאװעג ָאד ןוא ןטלַאהעגסױא טינ טָאה ױדנַאל רעבָא
 ןעלבירגטנַא וצ טכוז סָאװ ,עירָאטַארָאבַאל רעשירעלטסניק ןייז ןופ ןיימ
 ,קיחמ רֶעֹד וצ ,ליב ןקידװעליּפש םוצ טרָאװ סָאד ןריצודער וצ ןוא ךיז
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 טנוװָאא ןיא יװ ,גָאלַאיד רעדָא ,גָאלָאנָאמ ןשיזיפ-ןייר ןופ ,טגָאזעג ךיא טלָאװ
 :"רעלעק ןיא

 ןביילב עליײװ א ךָאנ טסליװ

 ? ןייג ןיוש םייהַא וטסליװ רעדָא
 ןביילב עלייו ַא ךָאנ ליוו ךיא ---
 ,ןיײג טינ םײהַא רימ ךיז טליוי'ס

 רעלעק םעניא ָאד טוג זיאס ,טסייװ

 .ןייװ לגירק םייב טייצ טנוװָא
 רעלעק םעניא טוג זיא'ס ,ָאי --
 | .ןייװ לגירק םייב טייצ טנװָא

 ((199 טייז)

 רעטרעוו יד ןרעפעלש ,טײקטרעפעלשרַאפ-בלַאה רעד ןיא ,רעלעק ןיא -
 .רעפטנע ןוא גערפ ןופ טייקכעלנע רעד טימ ךיז ןרירַאב ייז ןוא ןגעקטנַא
 ליומ וצ טרָאװ ןריצודער ןופ דָאטעמ-ױדנַאל רעבלעז רעד ץלַא זיא'ס רעבָא
 ןיא רעטיצ ןשיטָארע ןַא וליפא רע טכיירגרעד ףוס םוצ .חומ וצ טינ ןוא
 : גנורזחרעביא רעד

 ,ןגיוא יד ףיוא עלייװ ַא בייה

 ,ײז ןיא טציא ןקוק ליװ ךיא
 ,ןגיוא עגיימ ףיוא בייה ךיא ,טוג ---
 ,ייז ןיא טציא ןקוק טסלָאז וד

 רעדיל סױדנַאל וצ וצ טערט ןעמ ןעוו ,ןייטשרַאפ טוג ןעמ זומ סָאד
 -טסואוַאב עשיטָאקרַאנ ןימ ַא ןפַאש ןלעװ ןקיניזטסואװוַאב ןייז וצ ןוא
 ,ןכוזרַאפ עטוג ןָא טינ רעבָא ,דָאטעמ םעד ןיא ןלַאפעגכרוד זיא רֶע .טייקיניז
 -רעביא-רוטלוק םעד ןליּפש טלָאװעג ןבעל ץנַאג ןייז טָאה יױדנַאל סָאװרַאפ
 ערעדנוזַאב ַא זיא ,רעטכיד ןטַאוװעמתרַאפ טפַאשגולק טימ םעד ןוא ןטקיטעזעג
 -רעד ןייז טימ ,טעָאּפ םעד טימ שיכיסּפ ןָאט וצ רשפא טָאה סָאװ ,עידוטש
 ענייז וצ האנש-האנק ןוא טפַאשביל-האנק ןייז טימ ,רוד ןייז טימ ,גנואיצ
 ןפיוא םירבח ענייז ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןעוועג אנקמ יא טָאה רע .םירבח
 יד טַאהעג טנייפ טָאה רע יא ,טייקירעפעלש רעקידנגיוו רעד ןופ טיבעג
 ןבָאה סָאװ ןוא טצוּפעג ךיז ןוא טלגילפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ערעייז רעטרעוו
 ןפַאשעג ,רעייגרָאפ ערעייז ןֹופ טײקשיסקָאדָאטרָא רעד ןגעק טלָאװער ןיא
 ,לביטש-םידיסח ןגייא ןא ןיא עיסקָאדָאטרָא ענעגייא ןַא

 ,לקיטרַא ןצרוק םעד ןופ בָאגפיױא רעד טינ שוריפב רעבָא זיא סָאד
 ןקיטייצירפ ןייז ךָאנ רָאי ןעצ --- ךיל סױדנַאל וצ ןייגוצקירוצ טכוז סָאװ
 ,טיוט
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 -טע ױדנַאל טָאה ,סנייא רעמונ המחלמ-טלעוו רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 זיא םיא .ןָאטעג דער ַא טָאה רע ןוא לוק ןייז טריבורּפסױא לָאמ עכעל
 שוריפב ןענייז סָאװ רעדיל עשיטילָאּפ עכעלטע ןפַאש וצ ןעגנולעג טלָאמעד

 -ימירּפ רעד ױדנַאל .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא גנושַאררעביא ןַא ןעוועג
 בילוצ קיטש ַא ןוא ;טּפַאשגולק רערקירּפ ַא ןופ ןטילעג ןיילַא טָאה טסיוויט

 ,טפַאשגולק יד ואוו טרָאד .טרָאװ עטעקַאנ סָאד טכוזעג רשפא רע טָאה םעד
 ןָאטעגּפָא טינ םיא טָאה ,טײקשערַאנ טימ טצענערגעג לָאמַא ךיז טָאה סָאװ
 רע טָאה טפָא .טייקיטפערק סענייה וצ ןביוהרעד ךיז רע טָאה ,לציּפש ַא
 -עג טלָאמעד ןבָאה סָאװ ,רעדיל-טייצ ענייז טימ ןענייה ןגיטשעגרעבירַא
 רעשידי רעד רַאפ יינ ןעוועג רָאנ טינ זיא סָאװ ,גָאװצ ַא טימ ןעגנולק
 -עגסיוא רעדיל ענייז ןיא טָאה סָאװ ,טעָאּפ ןגנוי םעד רַאפ יינ רָאנ ,עיזעָאּפ
 םיא טָאה רעדיוו-רעדיק סױדנַאל .ןטנעמיטנעס עטריאילַאדָארּפ ענייז ןעגנוז
 רעדיליסָאה ןבירשעג טָאה רע תעב ,געוו ןכיילג ןפיוא טריפעג לָאמ סָאד
 רַאפ געט יד ןיא ,עינַאטירב-סיורג וצ ןעגנַאזעג ןוא ןליױּפ ,דנַאלשטייד ןגעק
 ןייז וצ דלעה ַא ןייז טפרַאדַאב טלָאמעד טָאה'מ .,עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד
 רימ ןעוו ,ךעלדמערפ לסיבַא טגנילק'ס .רעסַאה-ןשטייד ַא ןוא יַאלעדָארּפ ַא
 טלָאמעד ןענייז סָאװ ,עינַאטירב ףיוא ןעגנונעפָאה סיױדנַאל רעטציא ןענעייל
 -- ןעגנונעפָאה סנעמעלַא ערעזדנוא ןעוועג

 ןויצ ןופ ןָאפ עטכַאלעגסיוא יד
 ; טײלגַאב ןָאפ עצלָאטש סעינַאטירב
 ןעילג ןָא ץרַאה'ס טבייה טמעשרַאפ-בלַאה יװ
 ,ךיירפ רעסיורג ,רעטגָאזעגוצ ןופ

 ,(190 טייז) :

 . --- רעדָא

 ןבעל ךָאנ רימ ןענעק יװ ,טולב זיא טולב ביוא
 ? ןרערט ןיא ןוא ךיז טולב ןיא טלעװ יד טקנירט'ס ןעוו
 ןפָאװ עטריאילַא ןדָאב ןשטייד ףיוא סָאװרַאפ
 ?ןרעה רפוש סחישמ יװ טשרעביל טסליו

 129 טייז)

 ןענייז ןױדנַאל ָאשיז רַאפ רָאנ ,רעטרעוו ןעוועג רָאנ טינ ןענייז סָאד
 -רעטנוא טינ םיא טָאה "המכח, יד ואוו טרָאד ןוא .םירוביד ןעוועג סָאד
 ,קנעש (עשידיי) רעדעי ןעניײװַאב וצ ןעגנואווצעג םיא ןוא לסיפ ַא טלעטשעג
 סױדנַאל טָאה ,גָאװ ןוא סָאמ עשלַאפ "רעזדנוא; ןוא ,עמשטערק ןוא דרַאבמָאל

 עשיכאלמ ,ענעּפָאלשרַאפ ןוא עטכַארטעגסיױא טינ ןוא עתמא ןגָארקעג טרָאװ

 .לגילפ

 וצ טריפרעד טלָאמעד םיא טָאה ןָאט-סקלָאפ רענערָאבעגניײא סױדנַאל

 ,דיל-גיוו טמולחעגסיוא ןייז
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 םוטש רענייטש יד יװ }לגגיי

 ,םוא ָאד ךיז ןשטייד ןעיירד

 ,ייז ןפרַאװ ןדעי ףיוא קערש

 ,ייז ןפרַאש ןדרעװש עגנַאל

 ,טינ רעדניק עניילק ןעניוש

 טימ ייז טימ טייג טױט רעד ןוא

 געט ענייז טקידנע סע ןוא
 ,געװ ןפיוא ייז טמוק סָאװ ,רעד

 ,(166 טייז)

 ,1943 ןיא יוװ טַארוקַא

 ַא ןעועג עקַאט דיל ענעגנואווצַאב ןוא ענעמונעגנייא סָאד זיא רעבָא
 ,םיא טָאה טײקיגנַאזעג עקיד'עזג ןוא עטנשריעג סױדנַאל ?ןױדנַאל ייב סיינ
 יד ןרעה טזָאלעג לָאמטּפָא ,טײקנפָאלשרַאפ רענעגייא ןייז ןופ בעװניּפש ךרוד
 --- םַאטש ןייז ןופ סעידָאלעמ עשידיסח

 ןעוועג הכוז טָאה סָאװ ,םעד וצ זיא ליואװ זַא
 ,ןרירַאב םיא לָאמַא לָאז טניװ ןייד

 סָאװ ,רימ וצ זיא ליואוו זַא
 ןעוועג הכוז בָאה'כ
 | ;ןרירפ וצ ענייד ןופ ןטלעק ןופ
 ליואו ןוא זיא ליואוו זַא ןוא רימ וצ זיא ליואו זַא
 ,ליואו ןוא זיא ליואוו ןוא זיא ליואװ זַא

 ,(188 סטייז)

 -רעביא עקידנעטש ענייז .סַאפרעטופ סױדנַאל ןופ ןענייז תורוש עקינוז יד
 ,טסואוועג ךיוא טָאה ױדנַאל ןוא .גנַאזעג תמא ןַא טימ ָאד ןעגניז ןעגנורזח
 ,עדייז-רעטלע ןייז ,ױדנַאל םהרבא טעוװ ,רעװָאנַאכעשט םוצ טדער רע ןעוו זַא
 עוויטימירפ ענייז ןייטשרַאפ טינ ,18/8 זיב 1789 ןופ טבעלעג טָאה סָאװ
 טימ ןטנעמירעּפסקע טינ ןוא דיר ןדער רע ףרַאד םיא וצ זַא ןוא דייר
 ,טרָאװ ןשיזיפ םעד

 ,ןצעזעג ןוא ןטכילפ ןופ ץענ רעד ןיא ךָאד
 ,דיירפ ןוא ןַארַאפ זיא טייהיירפ לפיוו ,ָא

 רעלדָא ןַא זַא ,ןעניימ ןעק ףַאלקש ַא זיולב ןוא
 ,טיירפשעגסיוא סמערַא ענייז טינ גייטש רעד ןיא טלַאה

 ,(180 טייז) :

 ךס ַא ןוא ןטײקשירַאנ עשילָאכנַאלעמ ךס ַא ןביגרַאפ תורוש עכלעזַא
 ,טָאג ןקירעפעלש ַא וצ ךערייוו ןרעכיור סָאװ ,ןטייקמורפ עלַאטנעמיטנעֿט
 -- יװ ,ןלעטשנָא ריש ַא ןָא ןוא ןטעטילַאנַאב ךס ַא
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 קיטנוז זיא טנייה ,ךיא סייװ יאדווא
 ןייז קיטנָאמ ןיוש טעװ ןגרָאמ ןוא
 .רעמוז רעד טמוק גנילירפ ןכָאנ ןוא

 .(91 טייז)

 .רעדיל-םובלַא עשלדיימ יו ןעגנילק סָאװ ,ןזרעפ עטכייל עקילָאצמוא ןוא

 ןיא סע טניפעג רע זַא טניימעג ןוא טייקכעלרע טכוזעג טָאה ױדנַאל

 רע זַא ,זיא תמא רעד .תוטשּפ רעטריציטסיּפָאס ַא ןיא רעדָא ,םזיוויטימירפ

 רע לייוו ,סענעקעטש טימ טייקכעלרֶָש יד ךיז ןופ ןבירטעג לָאמטּפָא טָאה

 ,ןבייל ינַאמ ןופ רענעלק ןייז טעוו סע זַא ,טַאהעג ארומ ואווצעגרע טָאה

 .ןדנַאלזיא ןבואר ןופ רעדָא ןקיווייל ןופ

 ?לוק סבייל ינַאמ ןגרָאב טפרַאדעג רע טָאה סָאװ ףיוא

 ןדניװשרַאפ עלַא רימָאל ליטש
 ,טכַאװרעד טנװָא רעד רָאנ םיוק
 ןדניצ ךיז ןרעטש יד קידלָאג

 .טכַאנ רעד טימ קעװַא ןרָאפ

 99 טייז)

 ןעוו ,ןליּפש ךיז עניילק יװ ,רעדניק יו, טגיוטעג םיא טָאה סָאװ ףיוא

 ןייז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןיוש ןעוו ,"ןייגרַאפ למיה ןיא טעוו ןוז רעזדנוא

 ןענייז רעטצניפ רעד ןיא, יװ ,דיל ַאזַא ןביײרשנָא טנעקעג רע טָאה בױהנָא

 הכרב ַא יװ ןעמונעגפיוא טלָאמעד טָאה עיזעָאּפ עשידיי יד ,"ןגיוא ענייד

 ,רעדיל-עביל עתמא ,עטשרע סנרעּפלַאה ןוא ענייז

 ,רענעלק ךָאנ סופ רעניילק ןייד זיא רעטצניפ רעד ןיא
 .וטסיב רעמַאזגױב ,רעקירעטיצ

 ,(80 טייז)

 ןשיװצ טגיװעג ךיז טָאה סָאװ ,דיל-עביל עשידיי עקיטלָאמעד סָאד

 טָאה ,עיפַארגָאנרָאּפ ןֹוא טעטילַאטנעמיטנעס ,טעטירַאגלואוו ,דיל-סקלָאפ

 ירענעט עשינעּפָאש יד דיירפ טימ ןעמונעגפיוא

 ענייז ןופ ףוס םוצ זיב ןבילבעג םיא זיא טייקכעלרע עשיטָארע יד טָא

 | .געט
 ןטכענ ענױזַא } הנבל ַאזַא

 !טיורטרַאפ טנייה טגָאלש ץרַאה סָאד יװ ןוא
 טכעטש רעגניפ עניימ ןעלדָאנ יװ

 יטיוה עקיטכיזכרוד עטרַאצ ןייד
 ,(908 טייז)

 טליפרעד טָאה רע ןעוו ,ןרָאװעג ןבירטעג רע זיא טייקכעלרע רעד וצ

 ביוא ,טײקטעקַאנ עלַאטורב ןרעוװ ןעק עוויטימירּפ סָאד זַא ,וויטקניטסניא
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 -ניה ןייז ךָאנ ןעק טנוה ןדמערפ ןטימ גָאלַאיד רעד .ןעמַאצ טינ סע לָאז רע
 ,ךעלשטנעמ ןייז זומ ךיז ןיא "טנוה, ןטימ גָאלַאיד רעד רעבָא ,שיט

 ליױו ,טּפַאכעג טינ רעטפע ךָאנ ןוא ןענַאטשרַאפ טפָא רע טָאה סָאד
 רֶע לייוו ןוא ןטנעמירעּפסקע ענעגייא ןופ ץענ ןיא ןעגנַאפעג ןעוועג זיא רע
 םעדא ןופ "םישעמ ןופ טייל יד, ןלייטוצּפָא ךעלבעטשכוב טכוזעג טָאה
 ,"דיל ןופ ןַאמ

 רַאפ טייקשידרע עטולָאסבַא רעדָא ,טייקשילמיה עטולָאסבַא ַאזַא ָאטשינ
 וצ רעטצנעפ ןוא ריט טלַארּפעגפױא ןטלַאה זומ סָאװ ,דיל ןופ ןַאמ םעד
 טינ לָאז ןוא םימי תכירא ןבָאה ןענעק לָאז דיל ןייז ידכ ,םישעמ ןופ טייל יד
 ,ןרָאװעג ןבירשעג זיא דיל סָאד ןעוו ןרָאי יד טיול ,ןרעוו טקילדעוװעג ןפרַאד

 | עיולב סָאד ,טולב סָאד ּפָא טיה
 ; טסיירד ,ןפָא סע טגָאז ןוא

 ,עיורג יד געט יד לעה טכַאמ'ס
 ,טסייג ןופ םוטרעטיר סָאד

 ,(265 טייז)

 ןיא טשינ ,טפַאה טָאה "טסייג ןופ םוטרעטיר, סױדנַאל אשיז רעבָא
 ,רעדיל עקידוועביילב ענייז ןופ טולב ןטיור םעד ןיא רָאנ ,טולב ןעיולכ

 שריח ןקילײה ַא ןגעוו גנַאזעג םָאד : דנַאלזייא ןבואר

 ןטענָאס ןעצ טימ ןעגנוזרַאפ ךיז טָאה סָאװ ןדנַאלזייא ןבואר אנקמ ןיב ךיא
 ןל אמיק ַא רימ ןבָאה ןעמַאוצ .תורוש ןעצ ןופ דיל ריפניירַא ןַא טימ ןוא
 רעשירעטכיד ןייז ןעוועג סע ןענייז תורוש 180 יד טָא .תורוש 180 ןופ
 רעקידנטסיירט ַא ןיא טגיוורַאפ םיא ןוא טקיאורַאב םיא טָאה סָאװ וויטַאדעס
 ןרָאי עטסרעווש עמַאס ערעזנוא ךרוד טייקנטעגרַאפ

 ןרָאי עפייר ענייז ןיא סָאװ ןדנַאלזייא רעטכיד םעד ךיוא ךיא ןיב אנקמ
 ךעלטנגייא ןענייז סָאװ ,ןטענָאס ןעצ ןבירשעגנָא ןוא טצעזעגקעוַא ךיז רע טָאה
 סָאװ ץלַא ןקיטעטשַאב ןוא ןקיטסעפטנורגַאב ֹוצ ,טעלפמַאּפ רעשיטעָאּפ ַא
 עטשרע יד ןיא קיטפַאהרָאװ ןוא תמא רַאפ ןטלַאהעג טָאה "עגנויא עּפורג יד
 עקידלצנעטרעטנוא ןוא עטיישרַאפ ףיוא ןטיירוצ ןעמוקעג ןענייז יז ןעוו ,געט

 ןעגנולעג םיא זיא'ס סָאװ דנַאלזיא רבח םעד אנקמ ךיא ןיב ךָאנ ןוא .ןזַאגעֿפ !
 שממ טעװ רעקיטירק רעקיטפנוקוצ רעד סָאװ ףיוא סיזַאָא ןַא ןפַאשַאב וצ
 רערעטצניפ רעד רעביא ןרעטַאלפמורַא רע טעו געט סקעז ,ןטלַאה תבש
 סָאד רעבָא ןקעמ ןוא ןכירטש רע טעװ ךס ַא .גנוטכיד רעקיטייצטנייה
 תבש ףיוא טעװ רע זַא .ץרַאה סָאד ןסיירעצ גונעג םיא טעוו עקידוועביילב
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 סָאװ-רָאנ ןענייז סָאװ ןטענָאס ןַעצ סדנַאלזייא ןבואר ףיוא ןסױטשנָא ךיז

 סָאד רע טעװ ,"שריה ןופ גנַאזעג סָאד, ןעמָאנ ןרעטנוא טרישָארב ןענישרעד

 .ןייז היחמ טושּפ ךיז טעוװ רע ןוא ּפמָאל-םָאטַא ןופ ןייש םייב ןענעייל ךוב

 סיורג ןופ ןעיירשסיוא טעוװ רע ןוא ןרעדנואווּפָא ןענעק טינ שממ ךיז טעוו רע

 .ור תעל-תעמ ַא ןעקנעש ןעק סָאװ ,סניפעג ַא ,עקצַאצ ַא זיא טָא :תוקיתמ
 "סניפעג; ןוא "עקצַאצ , רעטרעוו ייווצ יד יצ טַארוקַא רעכיז טינ ןיב'כ

 .רעקיטירק ןקיטפנוקוצ רעזדנוא ןופ ץַאש-טרָאװ ןיא ןעניפעג ךיז ןלעוו

 ,רעטרעוו עשיאַאכרַא יד טימ ןצונַאב דָארג ךיז טעװ רע זַא ןייז ןעק'ס רעבָא

 םייב ןבָאה טעװ רע סָאװ גונעת ןשיטָאזקע םוצ קורדסיוא ןבעג וצ ידכ
 עטהביתכעג יד ןגָאז תודע ןלעוו'ס יו ,ןענישרעד ןענייז סָאװ ןטענָאס יד ןענעייל
 טעװ רעקיטירק םעד רַאפ .קיצרעפ ןוא ריפ טרעדנוה ןצניינ ןיא ,תויתוא
 יד ןעוו עטַאד יד ךעלטנגייא זיא 1044 רָאי סָאד זַא ןלױהרַאפ ןייז טינ ךיוא
 ךוב סָאד רעבָא ."טפנוקוצפ רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז רעדיל
 ןעוו רָאי ןיא ,1949 ןיא ןענישרעד זיא ,עטַאד רעקיקירוצ רעד טימ ,ןיילַא
 ןלָאז ייז ידכ ,גנוזיילרעד רעסיורג רעד ףיוא טרַאװרעד םיוק ךיז ןבָאה ןדיי
 .עטיוט ןענָאילימ ערעייז ןלייצ ןוא יירפ ןוא קנַארפ ןצעזקעװַא ןענעק ךיז

 ןטלַאהַאב ןייז טשינרָאג טעװ רעקיטירק ןקיטפנוקוצ םעד רַאפ .ַא
 טרזחעגרעביא ףורסיױא-ָא רעד טרעװ ןטענָאס ןעצ יד ןיא לייוו ,ָא גָאז'כ
 רעד ןופ ףורקירוצ ַא ךיוא זיא ךיז רַאפ ןײלַא סָאד ןוא .לָאמ ןצרעפ עצנַאג
 ןיא ּפָאק םעד טקעטשעגנײרַא סָאװ רָאנ בָאה ךיא ןעוו ,טייצ רענעגנַאגרַאפ
 -עיצַאמַאלקעד סדנַאלזייא ןופ ןָאט ןקידנגיו םוצ טרעהעגוצ ךיז ןוא עפַאק
 רערעהוצ ענייז ןגיוונייא ןוא ןגיוורַאפ וצ ךיז טַאהעג ביל רע טָאה ,ָא .ןוגינ
 ןוא ,טרירַאב םיוק ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו ןופ טייקיטכילכרוד רעד טימ
 זיא סָאװ ,ןיימ ַא ןופ ךיוה ַא טנטָאשעגנָא םיוק ייז ןבָאה ,ךיז קידנרירַאב
 טכוד רימ ןוא .ןצפיז-גונעת עקידלטרעװטרַאצ טימ ןרָאװעג טשײלעגמורַא
 טייקידצימע עקידסעּפע עטמיטשַאבמוא עקיזָאד יד לָאז ןעמ ןעוו זַא ,ךיז
 עכעלטנגוי יד טקידעכָאװרַאפ סע טלָאװ ,טרָאװ ַא טימ ןריזיטערקנָאק ןלעוו

 טמוק סָאװ ,"ָא? ץפיזסיוא רעד זיולב .,ןבליז עקידוועגניז ןיא טייקטבילרַאפ
 עקיזָאד יד ןריזילָאבמיס טנעקעג טלָאװ ,סױרַא ןשינעפיט עמַאס יד ןופ

 רעדיל טגָאזעגרָאפ םורפ טָאה דנַאלזייא ןבואר ןעוו ,ןגָאטימכָאנ עשיטַאטסקע
 .טלקָאשעגטימ ךיז ןבָאה רערעהוצ יד ןופ ןּפיל יד ןוא

 .רעטסשילַאקיזומ רעד ןעוועג ןָאליד השמ םהרבא זיא "עגנוי, עלַא ןופ

 טַאהעג ביל תמאב טָאה רע .עידָאלעמ רַאפ רעיוא טוג ַא טַאהעג טָאה רע
 -ַאקסָאט קינייװסיוא טנעקעג טָאה רע ןוא םירבא ח"מר ענייז עלַא טימ קיזומ
 קידנענעכערניירַא ןיוש .,ןָאזעס ןשילַאקיזומ ןופ רַאוטרעּפער ןצנַאג סינינ
 "רַאפ ךיז טגעלפ ינינַאקסָאט סָאװ טימ ,יגיּפסער ןופ *םָאר ווָא סניַאּפ; יד
 טַאהעג ביל ךעלרע טָאה סָאװ ,ןָאליד רעבָא .,ןַאמסדנַאל ןכַאװש ןייז רַאפ ןגיונ
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 רע יװ טקנוּפ ןוא .ירבע עשילַאקיזומ ערעווש ןבירשעג ןיילַא טָאה ,קיזומ
 ןופ ָאטרעשטנָאקיָאנַאיּפ עטשרע עצנַאג יד טמורבעגסיוא טנכייצעגסיוא טָאה
 ענייז ןופ ןזרעפ עכייו יד טמורבעג טּפַאשקנעב סיורג טימ רע טָאה ,ןעּפָאש
 ןעוו ןגייוש ןזומ טגעלפ רע וליפא רָאנ .םירבח עשילַאקיזומ-רעקינייװ
 זיא דנַאלזייא לייוו ,םירבח ןופ רעדיל ןרימַאלקעד ןעמונעג טָאה דנַאלזייא
 טנעקעג טָאה רע .טניירפ ענייז ןופ רעטסשיטסיאורטלַא רעד ןעוועג עבטב
 ייז יו ,טייקמורפ ליפ ױזַא טקנוּפ טימ ןױדנַאל רעדָא ןבייל ינַאמ ןענעייל
 ,רעדיל ענעגייא ערעייז טנעיילעגרָאפ ןבָאה ןיילַא

 ,עּפורג רעצנַאג רעד ןופ רעקיטערָאעט רעד ךיוא דנַאלזייא זיא ןעוועג
 םורַא ןעלמַאז טנעקעג טָאה רע .,רעקידנביירש ַא יו רעקיא'הּפ לעב ַא רעמ
 םורַא םישודיח יד ןיא טרעהעגנייא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרעיוא ץוט ַא לשיט ןייז
 רעקיזָאד רעד לָאמַאכָאנ) ! ָא ? דיל ַא סנױזַא זיא סָאװ :עמעט רעקיבייא רעד
 ןעוועטנורגרעד טלָאװעג ךיז טָאה םענייא רעדעי יו (ףורסיוא רעקידתולעּפתה
 ,דיל ַא סניוזַא טרָאפ זיא סָאװ ,טַארוקַא ןסיוו עקַאט ןוא דוס ןקידפושיכ םוצ
 -ליואוו ןוא עקידנעגנילק-ליואוו רעקילדנעצ טסייה סָאד ,םילשמ רעקילדנעצ
 ןוא סעיצַארטסוליא רַאפ טיירג טַאהעג דנַאלזייא טָאה ,תורוש עקידנקעמש
 ,ןזײװַאב

 ענעדליג סָאד ןּפַאכ טלָאװעג ןוא טרעהעגנייא ךיז ןבָאה סָאװ עלַא יד ןוא
 עטרעמעדעג יד ןשיװצ ץעגרע טגיל לשיפ סָאד ןַא ,טרעהעג ןבָאה ,לשיפ
 עטלדנוררַאפ ןוא עקּפרעט יד ןשיוצ ,רעטכיד עשטייד עכעלטע ןופ תורוש
 ןטייב עקיגנַאזעג יד ןשיװצ ,רעטכיד עשיזיוצנַארפ עכעלטע ןֹופ ןטפַאשגולק
 ןופ ןעקנואוונָא עשיטסימ יד ןיא ץעגרע וליפא ןוא ןטעָאּפ עשיסור ןופ
 ,טנַאה רעד ףיוא ןדנַאלזייא ייב ןעוועג זיא טּפעצער רעד .ןטעָאּפ עשילגנע
 ןבָאה רימ רעבָא ,טפירש עקידרעייפ ַא יװ ןזיוועג ןעמעלַא סע טָאה רע
 ןגעו יו ,עסַאמ רעד וצ ,ודנוא וצ דנַאלזיא טדער סָאד זַא ,טסואוועג
 ,עטבלַאזעג ןוא עטלייצעג עכעלטע

 ןיא ןגָאטימכָאנ ענעי ןעגנערבוצקירוצ ןבעגעג טינ ךיא טלָאװ ליפיוו
 טלָאמעד טָאה זדנוא ןופ רענייק ! עיזעָאּפ טנכודעג טָאה דנַאלזייא ןעוו ,עפַאק
 ןעגנואווצעג ןייז ןלעװ רימ ןוא טייצ ַא ןעמוק טעוו'ס זַא ,טסואוועג טינ
 טלָאמעד זיא'ס .תוא רעדעי ןיא ץוש ןכוז ןוא טרָאװ ןיא ןענעלוצנָא ךיז
 םכילע םולש ,ץרּפ ,ילעדנעמ --- ןענַאטיט יד .םונגעררעטניא ןַא ןעוועג
 טָאה'מ .ןענשרי טלָאװעג טשינרָאג ןבָאה םישרוי יד ןוא ןברָאטשעג ןענייז
 טרַאעג טינ םענייק טָאה ס ןֹוא סטוג ןוא בָאה ןגייא טימ טליּפשעג ךיז
 טייקעג ןבָאה רימ .טײהנעגנַאגרַאפ ַא גָאט רעדעי טימ טרעוװ טפנוקוצ יד סָאװ
 ריא ןופ זיא'ס ןוא ןסעגעגפיוא ןצנַאגניא יז ןבָאה רימ זיב טפנוקוצ רעקיטש
 ,ןרָאװעג טשינרָאג
 ןוא ןטסנעש םעד ןיא ,גנוטכיד-טסיּפייקסע ןפַאשעג ןבָאה "שגני, יד }
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 ןפָאלטנַא ןענייז ייז .טרָאװ ןטנידעגּפָא דלַאב ןיוש םעד ןופ ,ןיז ןטסליואוו

 רענעגייא ןַא וצ ,טײקשילַאנָאיצַאנ-ןסַאמ ןוא -ןסַאלק רעקיד'רפוש רעד ןופ

 -ַאנ ןופ טייקילעזקילג רעקידלזדניא ןַא וצ ,ךָאװ רעקידתבש רעטמולחעגסיוא

 .ץרעוועג שילגנע ןוא ךעלעגענ ,ןערּפַאז ןופ --- ןטַאמָארַא . . . עלַאנָאיצ

 ןטענָאס ןעצ ענייז טימ סָאװ ,דנַאלזיא רבח םעד אנקמ ךיא ןיב יו
 עלעזדניא עקילעזקילג עבלעז סָאד ךיז רַאפ ןרירװַאטסער וצ ןעגנולעג םיא זיא
 ךָאנ ךיא ןעק תוחוכ עקירָאילטימ עניימ טימ ."עּפָאריײא; עפַאק רעטלַא רעד ןופ

 "נוא רעקיטירק ןקיטפנוקוצ ןשיגָאלָאטימ םענעי ןופ ןעמולח סנטסכעה
 עקַאט רע טעוו ,ןכוזּפָא ךיז טעוו רעקיטירק אזַא ביוא ,הצלה םוש ןָא ןוא ; ןרעזד
 ,עקצַאצ ַא :לקיטרַא ןיימ ןופ ביױהנָא ןיא טגָאזעג ןיוש בָאה'כ יו ,ןעיירשסיוא

 ! סניפעג ַא

 דנַאליא טנידרַאפ ביול ליפיוו רעבָא .טפנוקוצ רעד זניצ זיא סָאד
 רענעגייא ןייז רַאפ רע טָאה תורוש 180 ןופ רעדיל ףלע ענייז טימ סָאוװ ,ןײלַא

 -לַאטסָאנ רעצנַאג ריא ןיא טיײהנעגנַאגרַאפ יד טיובעגפיוא גנולעטשנדירפוצ
 ,טציא ןַא רַאפ סָאװ ןוא ,טציא עגר רעדעי ןבעל ןענעק וצ ױזַא .טכַארּפ רעשיג
 ןטלַאה רימ ןעוו ,טציא .ןענעק תמאב ןעמ ףרַאד ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא
 דנַאלזייא טָאה ,רעטעג עטסוי ,עסיורג יד ןופ גנורעמעדרעטעג ךָאנ-טעה ןיוש
 ןעוו ,ךעלעטעג ענעקָארשרעד עקילָאמַא ערעזדנוא ןפורעגקירוצ זדנוא רַאפ
 רעביא ןוא --- ביוט ַא ,קָאב ַא ,בלַאק ַא --- םיוק ,ןעוועג גנוי ךָאנ ןענייז ייז
 טגייל דנַאלזייא ןעמעוו ןיא שריה רעשיאערבעה רעקנילפ רעד ןעמעלַא ייז
 ךָאנ םיא רַאפ זיא טײהנעגנַאגרַאפ יד .סדרּפ ןצנַאג ןופ םיזמר עלַא ןיירַא
 טימ ןייא זדנוא טגיוו ןוא עפַאק ןיא טציז דנַאלזייא ןבואר .ןעגנַאגרַאפ טינ
 ; טייקידמירישה-ריש רעטריזַארּפַארַאּפ יינספיוא ןַא ןופ תורוש עקידנגיוורַאפ

 .רעביל ןיימ ,זלעפ ןופ טלַאּפש ןיא ? ביוט וטזיב ואוו

 ,טכַאמשרַאפ שינעקנעב ןופ ,קנַארק טפַאשביל ןופ

 ךעלעמַאּפ ןעמוק רימָאל ןֹוא ןסַאלעג ןוא םַאזגנַאל ןייג רימָאל רָאנ

 סָאדא סדנַאלזייא ןבואר סָאװ קידלוש טינ זיא רענעייל רעד ,קלָאט ַא וצ

 .תונורכז עמַאג עצנַאג ַא ןפורעגסױרַא רימ ייב טָאה "שריה ַא ןופ גנַאזעג

 "ןטייז ַא ,בָאגוצ ַא זיולב זיא טייקנסעגרַאפ עטקיטכילעגפיוא יד טָא רעבָא

 רעד סָאװ ,קיטָאזקע רעסייה ןוא רעשילַאטנעירָא רעצנַאג רעד ןופ ,טקודָארּפ

 ענייז ןופ ףוס םוצ .ןטענָאס ענייז ןיא ןעגנַאפ וצ טכוזעג טָאה רעטכיד

 ַא טפרַאװ סָאװ ,טרָאװכָאנ ַא ןבעגעגוצ ךיוא רעטכיד רעד טָאה ןטענָאט

 ,ןמא --- טימ ךיז ןקידנע סָאװ ,ןטענָאס ןעצ יד ףיוא טכיל רעדנוזַאב

 -נייא קירוצ רָאי עכעלטע טימ ןדנַאלזייא זיא ,סױרַא ךיז טזייױו סע יו

 ןטפירש עקילייה יד יוװ רעטלע ךס ַא זיא םירישה ריש זַא ,קנַאדעג ַא ןלַאפעג

 יװ רעקינייװ טינ ןוא רעמ טינ ןענייז ןעגנַאזעג עלַא ןופ רעדיל יד זַא ןוא
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 "טכורפ ןוא עביל ןופ (ןיטעג ןוא) טָאג; ןשירבע-רוא ןַא וצ ליּפשגניז ַא
 ,"טייקרַאב

 --- טגָאז סָאּפע ןטלַא םוצ סָאטימ םעיינ םעד ןופ רעטכַארטסיױא רעד
 ןיוש טעװ ןעמ זַא ,ןקערש טינ ךיז ןעמ ףרַאד ללכב .טָאג ןשירבע-רוא רשפא
 -גנירּפשרוא עשירעטכיד רעייז סדנַאלזייא רעטכיד םעד ןעמעננָא ןזומ ךיילג
 ןוא "רשפא; דנַאלזייא טגָאז לָאמ ןייא יו רעמ .םירישה ריש ןופ טייקכעל
 -רַאװ טרָאװ סָאד ."טכַאד רימא ןוא ,"הרעשה ןיימ, ןוא ,"ךעלנײשרַאו,
 ףיוא רָאלק טינ זיא'ס ןוא לָאמ עכעלטע ענייש רעביא ךיז טרזח ךעלנייש
 םענעגייא ןַא ןטכידסיוא :ןטכיד לָאמ ייווצ טפרַאדַאב טָאה דנַאלזייא סָאװ
 ןוא םירישה ריש ןופ טײטַאב םעד ןגעו "רשפא; ןַא ןוא "ךעלנײשרַאװ;

 -ףשפא רעטעטכידעגסױא רעד ףיוא ןטענָאס ןעצ ןטכיד טלָאמעד טשרע
 ,טייקכעלניײשרַאװ רעקיד

 םירישה ריש ןעז וצ רעסעב טלעפעג ןדנַאלזייא ,ןייז טינ לָאז סע יו
 םוצ ץלַא רעביא ןוא בלַאק ַא ,רעדיוו ַא ,קָאב ַא וצ -- ןצעג וצ רעדיל יו
 .שריה םוצ -- רעטעג עלַא ןופ טָאג

 טעָאּפ רעד טפור --- ?טסול ןוא עביל ןופ רעדיל עשינַאגַאּפ-שידרעע
 ביוה ,לשמל ,ךיא .ךַאז קַאמשעג ַא סָאד זיא .םירישה ריש ןופ רעדיל יד
 ַאזַא טימ ןדניברַאפ ךיז טציא ןפרַאד רימ סָאװ ףיוא ,ןיײטשרַאפ וצ ןָא טינ
 ,רעקלעפ יד רַאפ טרָאּפסַאּפ-רוא ןימ ַא זיא סָאד .,טײהנעגנַאגרַאפ רעקיצעג
 ןוא ןגיצ עקילייה ,ןדיאורד ,סודואוו ןופ רוטַארעטיל ַא ןבָאה רימ ךיוא זַא
 רעד. זַא ,ךעלטפַאשנסיװ גנערטש טינ תמא ,ןבָאה ליוו דנַאלזייא רעבָא .קעב
 ַא ןעועג ךעלנײשרַאװ זיא טָאג ןשיטימעס ןקיטייצרַאפ םענעי ןופ לָאבמיס
 עקידווענח ןוא ענייש ץנַאג ַא זיא שריה ַא ; שריה ַא ןייז לָאז ,אלימ ."שריה
 ךעלנײשרַאוװו ןיוש רע לָאז ,טָאגּפָא ןַא טרעשַאב ָאי ןיוש זדנוא זיא'ס ביוא .היח
 ,"ןידניא , ןוא "דניא; ףיוא ןעיצרַאפ ןעק ןעמ סָאװ ,שריה ַא ןעוועג ןבָאה
 ןשטייטרעביא ןוא ןעגניזרעביא ןעמונעג רעטכיד רעד טָאה רַאפרעד ןוא
 רעזדנוא וצ טייקמַאזקרעמפיוא עכעלטעג ןעקנעש ךרוד םירישה ריש םעד
 .שריה ןקיליײה

 לענָאיצנעװנָאק רעייז ןבירשעג ןענייז שריה ןקיליײה םוצ ןטענָאס ןעצ יד |
 קורדנייא םעד ןכַאמ ןיילַא רעדיל יד .לַאװסיוא-רעטרעוו ןגרַאק ַא רעייז טימ ןוא
 ,סעיצַאזיליטס טשיניריש ןופ

 ןעמַאלפ ןיא ףיוא ןעייג'ס ןוא טפמַאד ךורייו רעד

 ,רעדיװ רעד ןוא סקָא-ריטש רעד ,קָאב רעד ,בלַאק סָאד

 רעדָא
 ,ןּפיל"זיור ענייד קינָאה ןוא ךלימ טימ

 ,סיז ןעמוג ןייד טפירט קינָאה ןוא ךלימ טימ

 רעד זַא ,טסערּפעגנעמַאזצ ױזַא טענָאס רעד טרעװ טייצ וצ טייצ ןופ
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 ,טלּפענרַאפ-שירעטכיד טשינ ,שטשוטמ טרעוו רעטרעוו יד ןופ שטייט רעטושּפ

 .ןבירעגּפָא טושּפ רָאנ

 ,ןטישעצ ךיז ןעמָאז עסיז ,לרעּפ יװ
 .ןטיה וצ יורפ רעדעי רַאפ לופ ןטרָאג ַא

 רעביא סע טצעז ןעמ ןוא קיטָארע-טולב-ןוא-שיילפ ַא טמענ ןעמ ביוא ןוא
 --- יױזַא טגניז ןעמ ןוא שריה ַא ןופ ןוא קָאב ַא ןופ קיטָארע ןַא ףיוא

 ןטלָאװעג םעד רַאפ רָאנ ןפָא ןטרָאג ןיימ

 .טיהעג םיא רַאפ ןוא טלגיזרַאפ לַאװק רעד
 ןטלָאּפשעג יולט ןיימ זיאס ןוא ףרַאש זיא לייפ ןיימ
 --- טילג טפַאשביל טימ ריד ךָאנ דילג סעדעי ןוא

 ףיוא טגיילעצ קיטָארע-ןצעג .ךעלמייהמוא ןוא ערקירּפ לסיב טכער ַא טרעוו
 רימ ןוא טנייש רימ ,ןגָאז וצ ןייז טביולרעד ךיוא רימ לָאז ,זיא ךעלרעלעט
 ,טקיטעּפשרַאפ שּפיה ,ךעלנײשרַאװ ןוא טכַאד

 רענעגנוזַאב ןופ ,האנה רעטכע רעד ןופ ןרעוו טביױרַאב ךיא לָאז סָאװרַאפ
 לָאז'כ זַא ,רימ טמוק סָאװרַאפ ? םירישה ריש ןיא ,יורפ וצ ןַאמ ןופ טפַאשביל

 -- יוװ ,סעיצַאניצולַאה-עביל עכלעזַא וצ ןרעטצניפרעד ןפרַאד ךיז

 ? ןונאוושרַאפ וטזיב ואװ ,רעביל ןיימ ,שריה ,ָא
 ןדנוצעגנָא רעייפ יװ טולב סָאד רימ טסָאה

 ,ןגייוש ןטקיטשרַאפ ןיא םונהיג טנערב טציא

 עשירעטכיד ענעי ןרירװַאטסער וצ טּפַאשקנעב יד טשינ ביוא ,סָאװ

 עשינעמכַאפ ןוא עטרירענַאמ סרעליש רעקסַאל ַאזלע ןופ טײהנעגנַאגרַאפ

 ענעגייא ןַא ןעיובוצפיוא ןדנַאלזייא ןבירטעג טָאה ,ןצכעטכַארטסױא עשילביב

 ור ענעי ?ור-ףױלטנַא ןבעגקירוצ םיא לָאז סָאװ ,הרעשה םירישה ריש

 ןבָאה רימ ןעוו ןוא ןעוועג גנוי עלַא ,ָא ןענייז רימ ןעוו ,ןגָאטימכָאנ יד ןופ

 ףרַאד סָאװ ,דיל סָאד --- לשיפ םענעדליג םעד ןופ סעירָאעט יד טרעהעג

 שזַא ףרַאד טנייה רעד .ןייז זומ סע סָאװ סָאד ץוח ַא ,טלעוו רעד ןיא ץלַא ןייז
 ןגיולפעג-טשינ ןוא ןגיוטשעג-טשינ ןרעטצניפ ןיא ,קירוצ ןרעוו טּפעלשרַאפ
 -רעוו עקידנגיוו עלַא יד טשינ ןטליג טנייה םעד רַאפ לייוו ,שריה ןקיליײה ןופ
 ייז .ןטלָאגעג טינ לָאמנייק ןבָאה רעטרעוו עקידנגיוו עלַא יד רעבָא .רעט
 רעטַאז ַא ןופ ןעמונעגרעביא ןוא טכַארטעגוצ ,טכַארטעגסיױא ןעוועג ןענייז
 .טַאהעג טינ תוכייש ןייק לָאמנייק זדנוא טימ טָאה סָאװ ,טלעוו רעקיאור ןוא

 זַא ,לָאמַאכָאנ גָאז ךיא ןוא ביױהנָא םוצ קירוצ ךיא םוק רַאפרעד ןוא
 טרָאװכָאנ ןייז ןיא טָאה רע סָאװ אנקמ ןדנַאלזיא רעטכיד םעד ןיב ךיא
 :דייר עכעלטנגוי ,טדערעג"דלימ ,עכלעזַא ןביירש טנעקעג

 סָאד זיא --- עטכישעג רעזדנוא ןיא עטסקיליורג יד --- ןרָאי ערעװש עטצעל יד ןיא ,

 ןַא ןעװעג רבע ןקידנקעטש לּפענ ןיא ,ןטייוו רעייז רעזדנוא ןגעװ ןטכַארטרַאפ ךיז ןענָאק

 ."הכרב עתמא
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 ןעק ןעמ ביוא ,"רבע רעקידנקעטש לּפענ ןיא , קיטש ַא זיא ןיילַא סָאד
 הכרב רעד ןגעוו ןוא ערעזדנוא ןרָאי ערעווש יד ןגעוו ןדייר םעטָא ןייא ןיא
 -סיוא ןַא ,ךייא טלָאמ ,ןקיליײה ַא ןופ ןטייצ יד ןגעוו ךיז ןטכַארטרַאפ וצ
 רעד ןיא ּפָאק םעד ןגיוורַאפ ןענעק ֹוצ ךיז הכרב יד טָא .שריה ,ןטכַארטעג
 צ ןיײלַא טיג דנַאלזײא יו ,עטכישעג רעזדנוא ןיא טייצ רעטסקילורג
 ןקיליײה --- ןשַאװעג טינ טנעה יד ךיז בָאה'כ --- םעד ןופ הכרב ַא עקַאט זיא

 | ,שריה

 יד ןופ סָאכע עשיטערָאעט יװ טסַאפעגפיוא ןענייז ןטענָאס ןעצ יד
 זַא ,ןביולג וצ רעש זיא'ס ,ןטסנוק ןביז עלַא ןגעוו סעירָאעט עקילָאמַא

 עשירעטכיד ןכיירגרעד ןענעק עמעט רעטכַארטעגסיוא ַאזַא טימ לָאז רעטכיד ַא
 :ןיילַא ךיז ףיוא תודע דנַאלזייא טגָאז טָא רעבָא ,טייקילעזקילג

 גנושרָאפ רעכעלטפַאשנסיװ-ןייר ,רעגנערטש ןופ זילַאנַא םעד רעטנוא זַא ,ךעלגעמ ,

 ןעװעג ייז ןופ ןיב רעבָא ךיא .ןזָאלב-ּפײז יװ ןרָאװעג ןענורעצ תורעשה עניימ ןטלָאװ

 ןרָאא טנַאּפשעג ןטלַאהעג ךימ טָאה סָאװ ,תמא ןקידלּפַאצ ,ןקידעבעל א ןופ יװ ןסעזַאב

 רַאפ טייקכעלגעמ יר ןבעגעג רימ ןבָאה ייז סָאװ ,ןדירפוצ ךיא ןיב םינּפ לכ לע .דנַאנַאכָאנ

 " ןבצלַאב וצ יינ עטלַא ןוא ןלָאבמיס עשיטעָאּפ עיינ

 ןיא ןלָאבמיס עשיטעָאּפ עיינ טימ טניימ דנַאלזייא סָאװ טשינ סייוו'כ
 ןייז ןיא ןכוזּפָא יז ןעק ןעמ יױזַא יו ןוא ,ןטענָאס ענייז טימ גנודניברַאפ
 ןוא ןעלביווש ןלָאז רעדיל יד ןעוו וליפא רעבָא ."שריה ןופ גנַאזעג סָאד;
 -ןעמַאוצ רעצנַאג רעד ךיוא טלָאװ ,ןלָאבמיס עשיטעָאּפ עיינ טימ ןעלבירג
 ַא ףיוא זמר ַא ןבָאה טגעמעג רובמַאלַאק רעשירעשרָאפ-לביב רעטרעטנָאלּפעג

 ןעו .טנייה רעזדנוא ףיוא גָאלק ַא רעדָא ,טנייה רעזדנוא רַאפ טסיירט
 ןייא וצ ,הרוש רעשירעטסיירט ןייא וצ טדעררעד שטָאכ ךיז טלָאװ דנַאלזייא
 יד ןפיוקוצסיוא טכוז רע זַא ,ןגָאז טנעקעג ןעמ טלָאװ ,טרָאװ קידוװעעז
 | ,שינרעטצניפ עטצעגרַאפ

 רעטכיד רעד טכַאמ טענָאס ןטצעל ןייז ןיא זַא ןבעגוצ זומ ןעמ ,ָאי
 רעדניק יד, ןגעוו ךיז טדער/ס .דיל ןייז ןקיטנייהרַאפ וצ ךוזרַאפ ןכַאוש ַא
 ףלעוו טימ זיא רעגעי רעד, ןוא "ןטינשרַאפ טציא ןרעוו סָאװ ביֹוט רעד ןופ
 ךימָאל --- ןטינשרַאפ טציא ןרעוו ביוט ןופ רעדניק יד ."ןטירעגסיױרַא
 ,ןלַאפרַאפ -- ףלעװ טימ רעגעי רעד .ןדיי זדנוא ןעמ טניימ סָאד זַא ןגָאז
 רעד טוט עשזיסָאװ .,סיצַאנ יד ןעמ טניימ סָאד זַא ןבעגוצ ןיוש רימָאל
 רע ?ןסָאלשרַאפ ןענייז ןעלמיה יד ןעו העש רעקיטציא רעד ןיא רעטכיד
 ,שריה םוצ --- טעָאּפ רעד רָאנ ,רענידנצעג רעד טשינ ןיוש--- ךיז טדנעוו
 ,קלָאפ םענעטינשרַאפ םעד ןפלעה לָאז רע זַא ,שריה םוצ רעדיוו

 ,ןעיולט ענייד ןרעה זָאל ,שריה רעקנילפ ,ָא
 ןטער וצ ביילברעביא םעד ףליה טימ לייא ןוא

 ,לעטשנָא רעשיטעָאּפ ביוא .טנעװקעסנָאק רעטכיד רעד זיא ףוס ןזיב
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 ,םיא וצ ןטעב ןעמ ףרַאד ,שריה רעקיליײה ָאי ביוא .לעטשנָא ןייז לָאז ָאט

 .לארשי תיראש םעד ןעװעטַאר לָאז רע זַא

 ןייז דנַאלזיא ןבואר טקידנערַאפ דייר עטסרַאטנעמעלע עמַאס יד טימ

 ,שריה םוצ הליפת

 ןזײװַאב סנ רעד ןיוש לָאמנייא ךיז לָאז ןוא
 ףזײארעקַא ןרעװ לָאז דרעװש םעד ןופ זַא

 ןסירעגסיוא ןרעװ לָאז סטכעלש סָאזלַא ןוא
 .ןמא

 סע טיג רעטכיד רעד .טענָאס ןטצעל ןופ הרוש עטנצפופ יד זיא "ןמא,

 .שטנואוואוצ ןעמורפ ַא יו ,סיטַארג וצ
 לַאז רע זַא ,שריה ןקנילפ םוצ ײרשעגסױא-ָא םעד ךָאנ ,ןמא םעד ייב

 -ירק רעקיטפנוקוצ רעד טעװ ,"ןטער וצ ביילברעביא םעד ףליה טימ, ןלייא

 ,לכיימש רעקידנטכינרַאּפ ןייק ןייז טינ טעװ סָאד ,לכיימש ַא ןבעג רעקיט

 טָאה רע סָאװ ,טייקידהחונמ ןוא הוולש רעקידתבש ןופ לכיימש ַא אמתסמ רָאנ

 ,רענייב עדימ יד ןעורּפָא יז ףיוא ןעק ןעמ סָאװ תורוש 150 ןענופעג ךעלדנע

 טלגָאװעג ןוא טעקילטעגמורַא ךָאװ עצנַאג ַא ךיז טָאה ןעמ יװ םעדכָאנ

 ןיא טייצ קיטש ןטסקילױרג םעד ןופ ןעיירשעגסיוא עשירעטכיד יד ןשיווצ

 .עטכישעג רעצנַאג רעזדנוא

 ןיקוויר .ב

 ץנַאג ןיקוויר .ב ךיז טגעלפ ןבעל ןייז ןופ רָאי עכעלטע עטצעל יד ןיא

 ןעמערוטש טינ רעמ ןיוש ןעק רע זַא ,רימ רַאפ ןגָאלקַאב קיטומטוג טּפָא

 האנה ןוא טכַאלעג שזַא טָאה רע .ןרָאי עקילָאמַא יװ שיט ןיא ןּפַאלק ןוא

 ןעמערוטש ןייז זַא ,זיא תמא רעתמא רעד רעבָא .טיײקיזָאלפליה ןייז ןופ טַאהעג

 ןיקוויר שטנעמ רעד .עזָאּפ עשירָאיטקַא עטרידוטשעגנייא-טוג ַא ןעוועג זיא

 ןבָאה טנייפ טנעקעג טינ ןיטולחל טָאה רע .לַאג ןָא שטנעמ ַא ןעוועג זיא

 םיא .וינע ןַא ןעוועג זיא רע ןוא טייק ןוא דניק וצ ןזָאלעגוצ ןעוועג זיא רע

 טימ שימייה טליפעג ךיז טָאה רע ןוא ײרעטלַאהסיורג ןעוועג דמערפ זיא

 סָאװ ןוא ךיז ןופ ןזָאלבעג טינ ןבָאה סָאװ רעביירש טימ רעדָא ,ןשטנעמ עטושּפ

 רעתמא ןַא ןרָאװעג רע זיא עיפלעדַאליפ ןיא .ןזָאלבעצ טינ ייז טָאה רע

 ח"מר ענייז עלַא טימ ךיז רע טָאה ָאגַאקיש ןיא ,רעביירש רעיפלעדַאליפ

 רעד ףיוא ָאגַאקיש ןלעטשוצקעװַא טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא םירבא

 גנונעקרענַא טנָאמעג רע טָאה ייברעד ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עּפַאמ

 .םזיטָאירטַאּפ ןלַאקָאל ןקיטכירפיוא ךס ַא טימ ,עּפורג רעקיטרָאד רעד רַאפ
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 ,רעביירש עסיורג יד טימ טרבחעג קרַאטש טינ ךיז ןיקוויר טָאה קרָאי-וינ ןיא
 ַא טסיורגעצ ,ןכַאמ סיורג ןפלָאהעג ,ערעדנַא ךס ַא יו רעמ ,טָאה רע סָאװ
 ןטימעגסיוא םיא ןוא ץרא-ךרד םיא רַאפ ןגָארקעג ןיילַא רע טָאה --- רעביירש
 -סיוא רע טָאה ןיילַא ,לודג ַא סיוא ךעלריטַאנ טדיימ שטנעמ רעטושּפ ַא יו
 ךיז ןוא עּפורג רעגרובסמַאיליװ ַא רעדָא ,עפורג רעליווזנָארב ַא טכוזעג
 ,ךעלרעדניק : טגָאזעג טלָאװ רע יוװ .עכיילג טימ רעכיילג ַא יו ייז טימ טרבחעג
 ,ךיוה וצ ןפיורשפיורַא טינ לָאמנייק ךיא לעװ ךייא ,ןטַאי ערעייט טנעז ריא
 רע זיא ייז ייב ,ןסעגעג ןרעג רע טָאה יז טימ .םירבח עטוג ןייז רימָאל ָאט
 ,טרַאװנגעק רעייז ןיא שטָאכ רעדָא ,ייז טימ ןוא ןּפָאלשעג ןגינעגרַאפ טימ
 ענעגייא ענייז טימ ןעוועג רעווש זיא םיא .ןעקנירט וצ טַאהעג ביל רע טָאה
 ץנַאג ,טייקטקיליײהרַאפ רעכעלמייחמוא ןַא ןיא ןטלַאהעג ייז טָאה רע .רעטעג
 ,לודג םענעגייא ןַא סנייז ףיוא ןזגורבנָא ךיז רע טגעלפ טפָא

 -:ורַא םיא לעװ ךיא זַא ,ןעז טעוװ ריא .ןפורקירוצ ךָאנ םיא לעװ ךיא
 טָאה רע רעבָא ,טגָאזעג רע טָאה --- הגרדמ רעקילָאמַא ןייז וצ ןּפעלשרעט
 ,טכַאמעג סיורג טָאה רע סָאװ ,עסיורג יד לייוו .ןָאטעג טינ לָאמנייק סָאד
 ןיקוויר .לַאוטיר ןכעלרעייפ ַא ןופ ןענָאזרעּפ עשיטַאמַארד ענייז ןעוועג ןענייז
 טנייז ןיא טביולגעג עקַאט טָאה סָאװ ,חרת רעקידתומימת רעד ןעוועג זיא
 ,טביולגעג ייז ןיא רע טָאה רָאנ טשינ .רעטעג עטצינשעג-טנַאה ענעגייא
 טָאה ןיילַא רע זַא ,טסואוועג טָאה רע .טַאהעג ארומ ייז רַאפ טָאה רע רָאנ
 טָאה רע רעבָא ,גנוצ רעד רעטנוא שרופמה םש םעד טגײלעגנײרַא עקַאט ייז
 יז ןָא ןוא ,ייז ןָא זיא רע יו רעמ ייז ןענייז םיא טימ ןעמַאזוצ זַא ,טליפעג
 טמוק רערעווש ץלַא ,טרעו רע רעטלע סָאװ לייוו ,רעמערָא ןייז רע טעוו
 ,ליּפש-ןָאיסַאּפ ןשידיי ןייז רַאפ רעטעג עיינ ןצינש וצ ןָא םיא

 ןוא עטריזיוװָארּפמיא ענייז ךָאנ ןכַאל ןעזעג םיא ךיא בָאה לָאמ ךס ַא
 ,רעטכעלעג שירעטסיה ןייק ןעוװעג טינ זיא סָאד .ןזיורבפיוא עשידָאירעּפ
 .ענעצס ַא טליּפשענּפָא טשרע טָאה סָאװ ,רעטסיימ ַא ןופ ןבַאל סָאד רָאנ
 טנייפ טָאה ןיקויר יו האנש ןָא ןבָאה טנייפ ױזַא ןעזעג טינ ךָאנ בָאה'כ
 ףיוא ןיולב רענעגנודעג ַא יװ טַאהעג טנייפ טָאה רע ,ןשטנעמ טָאהעג
 טָאהעג ביל טָאה רע ,רענרעה ןייק טגָאמרַאפ טינ טָאה רע .םונימ עכעלטע
 עטעפ ןייז ,רעדיילק עטשטיינקעצ ןוא ענעגָארטעגּפָא ענייז ,טײקמערָא ןייז
 רע זַא טּפַאכעג ךיז רע טָאה טפָא ,לעטשנָאדזָא ןייז ,טייקיסקואוועגניילק
 -םיוא רע טָאה ,עדרעװו רענעגייא רעד ןופ רעטנורַא ליפוצ ןיוש טזָאל
 ,רעוו עדַאיל ַא זיא רע ןעניימ טינ לָאז ןעמ זַא ױזַא טַאלג ,עקנותח ַא טליּפשעג

 -ץטיל רעשידיי רעד וצ ןעמוקעג זיא ןיקוויר-בירנייוו םהרבא ךורב
 עכעלטע ןבירשעג טַאהעג ןיוש טָאה רע .רָאי 98 ןופ רעטלע ןיא רוטַאר
 רעגנַאפנָא ןַא יו ןעמוקעג טינ רַאפרעד זיא רע ,ןעלקיטרַא עשיסור רָאי
 זיא סָאװ ןַאמרעגנוי רעטַאטשבָאקַאי רעד .רעצעזרַאפ ַא יו רָאנ ,שידיי ףיוא
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 ,םעל יװ לָאמַארעדיװ ,זיא ,הּפ"דבכ ַא ןעועג םעל סלרַאשט יו טקנוּפ

 "עלעב רעד ןעוועג זיא וטפיוא סמעל .טסיאייסע רעקיטרַאנגיײא ןַא ןרָאװעג

 ךיז טָאה רע ןעוו טּפיוהרעד ,עזָארּפ עשירעלטסניק ןייז .יעסע רעשיטסירט

 טנעָאנ רעייז ןעוועג םרָאפ ןיא זיא ,"ןעייסע ַאיליאק יד רעטניה ןטלַאהַאב

 ןבָאה טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןוא המכח סמעל רעבָא .ןַאמָאר-רעגייטש םוצ

 ןיא ןכיילג ןייק ךיז וצ טינ טָאה סָאװ ,טײקטנַאקיּפ ַא ןבעגעגוצ ןביירש ןייז

 שממ ךיז טליפ ןעייסע ענייז ןופ ךס ַא ןיא .רוטַארעטיל רעשילגנע רעד

 -ייוצ עטשרע יד ךָאנ ךעלנייוועג טגירק ןעמ סָאװ ,טייקנדנובעגפיוא-גנוצ יד

 ,ןּפָארט ןרעטיב םעד טַאהעג טנייפ טינ טָאה םעל ןוא .הקשמ ךעלזעלג יירד

 "גלָאפרעדמוא ןַא ןעוועג טייצ עגנַאל ַא זיא סָאװ ,םעל סלרַאשט ןגעוו

 רע זיא ןרָאװעג זַא ,טגָאזעג ףַארגָאיב ַא רענייז טָאה ,רעביירש רעכייר

 רע זַא טריזיטָאנּפיה ךיז ןוא טלעטשרַאפ ךיז טָאה רע ןעוו ךיירגלָאפרעד

 וָא סייסע, יד ןביירש ןביוהעגנָא טָאה רע ןעוו .לוק דמערפ ַא טימ טדער

 םיא .ןילַא ךיז וצ יורטוצ ןקיטיונ םעד ןגָארקעג ךיילג רע טָאה ,"ַאיליא

 יעקסַאמ ַא ןָאטעגנָא ךיז טָאה רע ןעוו ,טכע ןייז וצ רעטכייל ןעוועג זיא

 ןעוו .לעטשנָא ןופ שטנעמ ןייק טינ ןוא וינע ןַא ןעוועג םעל זיא עבטב לייוו

 ןייז וצ טמעשעג ךיז רע טָאה ,ןעמָאנ םענעגייא ןייז ןיא טדערעג טָאה רע

 טשרע רע טָאה ,םינָאדװעסּפ ַא רעטנוא ןביירש ןעמונעג טָאה רע ןעוו ,סיורג

 ןעוו גָאט םעד ןיא זַא ,ןגָאז טייקרעכיז טימ ןעק ןעמ .ןושל ןגָארקעג

 ,ןעמכילע םולש שטיװָאניבַאר ןוא ןעלעדנעמ טקעדטנַא טָאה שטיוװָאמַארבַא

 ןטלָאװ ןעמינָאדװעסּפ ייווצ יד ןָא .רעלטסניק עסיורג ייווצ טקעדטנַא יז ןבָאה |

 ןלעטש וצ טַאהעג ארומ ןטלָאװ ייז ,רעביירש עקיניזטסבלעז ןעוועג ייז

 ,טירט ןטגאוועג ַא

 רעד וצ ןעמוקעג ךעלטעּפש זיא סָאװ ןַאמרעגנוי רעדנעלרוק רעד
 ןקירדרעטנוא וצ עבַאגפיא ערעווש ַא טַאהעג טָאה ,רוטַארעטיל רעשידיי

 ןוא שידיי-רעגייטש ןייק טינ זיא שידיי .ןייז .ךיז ןיא שטייד ןשיסור םעד

 רעבָא .ליטס ןשיטסירטעלעב ןייק ןעלקיװטנַא טנעקעג טינ רַאפרעד טָאה רע
 ,ןעקנַאדעג ענייז רַאפ ליטס ןלַארטסעקרָא ןַא ןפַאש וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה םיא
 ןרָאפעגרעביא טייצ-וצ-טייצ ןופ ןוא ןרעדנַא ןפיוא רענייא ןטירעג ןענייז סָאװ

 ןרעדנַא םעד רענייא

 ידכ ,געוו לקיטש שּפיה ַא טגיילרַאפ טָאה טסיכרַאנַא רעקילָאמַא רעד
 רדסכ ןוא קיטסימ ךרוד טעידָארבעג טָאה רע .טָאג וצ ןעשזדנַאלברעד ֹוצ
 רעכיז רע טלָאװ ,טנַאטסעטָארּפ ַא ןעוועג רע טלָאװ .לַאוטיר ןשידיי ַא טכוזעג
 טלָאװ ,טסיכרַאנַא ןַא יו ןביוהעגנָא ןעוועג טינ רע טלָאװ ,קילָאטַאק ַא ןרָאװעג

 ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג טינ רע טלָאװ ;דיסח רעקידרעייפ ַא ןרָאװעג רשפא רע
 ןיא טביולג סָאװ ,דגנתמ רעקידרעייפ ַא ןרעוו טנעקעג רע טלָאװ ,דנַאלרוק
 ַא ןעוועג זיא ןיקוויר .ב רעבָא .שרדמ תיב ןשידיי ןטושּפ ןופ טָאג ןשידיי
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 עשילַארטַאעט ַא ןפַאש ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא רָאסישזער-רָאיטקַא רעסיורג
 רע טָאה םירפס עשידיי יד גונעג טנעקעג טינ טָאה רע .הנומא עשידיי
 ןופ הנומא יד ןרעוו זומ ןוא ףרַאד רוטַארעטיל עשידיי יד זַא ןסָאלשַאב
 ןלעטשוצ רוטַארעטיל עשידיי יד זומ ןרעוו וצ סָאד ידכ ןוא ,דיי םענרעדָאמ
 ,םירפס עקילייה עיינ

 ,ןיקוויר ןרָאװעג זיא רע סָאװ ןעוועג גונעג טינ זיא ןבירנייוו ךורב רַאפ
 וצ ידכ ,סעקסַאמ ערעדנַא ןוא ןרעיילש ערעדנַא טפרַאדַאב ךָאנ טָאה רע
 גנַאגוצ ןשיטסימ ַא ןיא ןענופעג סע טָאה רע .טייקיניזטסבלעז ןייז ןרילרַאפ
 ןכשמ ַא טיובעג טָאה רע .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עלָאר רעד ֹוצ
 זיולב ןוא ; רָאסישזער רעד ןרָאװעג רע זיא ןיילַא ןוא ליּפשדןָאיסַאּפ ַא רַאפ
 ןוא ןעקנַאדעג ןגָאז וצ ןעװעג רעמעװקַאב םיא זיא עלָאר רעד ןיא
 ,םרָאפ ייז רַאפ ןעניפעג

 -עטיל רעד ןיא ןעיידיא קידנעטש טכוז סָאװ רעקיטירק ַא ןופ עלָאר יד
 ,רעלטסניק עלַאינעג ןַארַאפ .ערַאבקנַאד ןייק לָאמ עלַא טשינ זיא רוטַאר
 -נָאלּפעגנײרַא ןוא טגיײװצעגניירַא ױזַא ןענייז ערעייז ןעיידיא עסיורג יד סָאװ
 ןעמ ןעוו זַא ,םרָאפ רעייז ןיא ןוא טרָאװ רעייז ןיא ,טעברַא רעייז ןיא טרעט
 יד ןעמ ןעק ,עיידיא ןופ ךַארּפש רעד ףיוא ןצעזרעביא ץלַא סָאד טמענ
 "טעלמַאה, סריּפסקעש .לָאשגָאװ קייטּפַא ןַא ףיֹוא ןגעװּפָא םיוק עיידיא
 סָאװ ,"ןייז-טינ רעדָא ןייז, םורַא תושרד עלַא ןופ רענעש ןוא רעפיט זיא
 ןגָאז סע טעװ ןוא טגָאזעג סע טָאה ,גָאז סע ןעק טסיצילבוּפ רעדעי
 טריזילַאיווירט טּפָא טרעוו ,קרעװ ןופ טלליטעגסיוא טרעוו סָאװ ,עיידיא יד
 ןעזרעד וצ טכייל רעייז זיא'ס .טייקיניילק ַא ,לעטַאגַאב ַא ךיז טמוקַאב'ס ןוא
 -ירד ןייז טימ ןקירדוצסיוא טכוזעג טָאה ןעווָאהטעב סָאװ ,עשיאיידיא סָאד
 טצעזעגרעביא .עינָאפמיס-טייקכעלרעדירב רעטניינ רעדָא רעטפניפ ,רעט
 עניילק סָאד רעבָא ,ײרעטכַארט-טכייל סע זיא ןעיידיא ןופ ךַארּפש רעד ףיוא
 ,טסנוק עסיורג ןרָאװעג זיא ,ןגָארטקעװַא ןעק עלעגייפ ַא סָאװ ,עלעיידיא
 רעקיטירק .,עיידיא ןייא ךרוד ןדניב טינ ךיז ןזָאל רעדיל סטריָאװסדריָאוװ
 ןייגכרוד לָאז סָאװ ,רונש ןטיור ןימ ַא ןכוז ייז ביוא תועט ַא טּפָא ןכַאמ
 וצ עבט ַא טפָא ןבָאה רעביירש עשירעפעש .רעביירש ַא ןופ קרעוו עלַא
 ןענעק ןלָאז סָאװ ,ןכַאז ערעדנוזַאב-קידוועליײטסיוא ,ערעדנוזַאב ןֿפַאשַאב
 טפָא רעביירש ךיז ןזָאל רעקיטירק יװ רעמ ךָאנ רעבָא ,ןילַא ךיז רַאפ ןבעל
 טָאה רעקיטירק רעד סָאװ ,עיידיא-טנורג רענעפורעג ױזַא רעד ןופ ןריפרַאפ
 ןזיוה זיולב ןענעק ןוא קינָאטנײא ןרעוװ קרעװ ערעייז ןוא ןבירשעגוצ יז
 ארומ ןבָאה ןוא ,רבחמ ןטימ ךַאד ןייא רעטנוא ,קרעוװ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ
 ,ןײלַא ןיירַא געוו ןיא ןזָאל ֹוצ יז

 טָאה ,ןעיידיא רעביירש עשידיי ןעגנעהנָא ןעמונרַאפ ךיז טָאה ןיקוויר ןעֹוו
 סָאװ ,טעװעטַארעג ןײלַא םיא טָאה סָאװ ,געוו ַא ףיוא טזָאלעגקעװַא ךיז רע
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 סָאװ רעבָא ,קורדסיוא רַאפ ןטייקכעלגעמ עטסטיירב יד ןבעגעג םיא טָאה

 טינ טָאה ןיקוויר .הכרב-לזמ ןייק ןעוועג טינ רוטַארעטיל רעד רַאפ זיא

 ןכיילג םעד ןיא ןוא גנַאגפיוא-ןוז ןכעלנייוועג ַא ןיא קיטסימ ןייק ןעזעג

 טייקכעלגעטיגָאט ןופ קיטסימ יד ,ייווצ-לָאמ-ייוצ רעדעי ףיוא ריפ רעפטנע

 ןוא ןרילומיטס ןענעק םיא לָאז סָאד זַא ןײלַא רע יוװ ליפוצ ןעוועג זיא

 ַא ,עשיטסינַאנַאּפ ַא ןעוועג זיא קיטסימ ןייז .ןעקנַאדעג ענייז ןריעיפיוא

 לָאז רע ידכ ,שרעדנַא ןרעוװ טזומעג טָאה רע .עטליּפשעג ַא ,עטלעטשרַאפ

 עשירַארעטיל רעדעי ןייז .ןגָאז טלָאװעג טָאה רע סָאװ סָאד ןגָאז וצ ןגַאװ

 ןופ לוק עדמערפ סָאד ןעוועג זיא ןדער ןייז ,סנַאעס ַא ןעוועג זיא קיטירק

 טָאה רוטַארעטיל רעד ןיא םוידעמ ַא ןופ לוק עדמערפ סָאד זיולב .םוידעמ

 שיטעּפָארּפ ,ךעלרעייפ טדערעג טָאה סָאװ ,גנוצ יד ןדנובעגפיוא םיא ייב

 ַא ּפָא טכיר ןעמ יוװ ,דיל ןיילק ַא וליפא רעדָא ,קרעוװ ַא טריזילַאנַא ןוא

 .ןעניד-טָאג

 .ןעוועג זיא יז יו רוטַארעטיל עשידיי יד טַאהעג ביל טינ טָאה רע רעבָא

 ןילַא רע ןוא ,ןגָאז וצ ױזַא ןריזירָאמַאלג ,ןכעלרעייפרַאפ טזומעג יז טָאה רע

 רעביל טָאה סָאװ ,רעקיטכירפיוא ןַא ,רעכעלרע ןַא ,רעליטש ַא ןעוועג זיא

 ידכ בוט םוי ַא ןפַאש זומ רע זַא ,טליפעג טָאה רע רָאנ ,ךָאװ יד טַאהעג

 .ןענעכוד ןענעק וצ

 ןעװעגּפָא טרָאד זיא רע ןוא ָאגַאקיש ןייק ןרָאפעג זיא רע יװ ךיג ױזַא

 עינָאמעגעה רעד ןגעק ןרענוד ןעמונעג ךיילג רע טָאה ,םישדח עכעלטע

 עשידיי רעגַאקיש יד טָאה רע ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעקרָאי-וינ רעד ןופ

 ןקערש טינ ךיז ןפרַאד ייז זַא ,ןענערָאװ ןייא ןיא ןטלַאהעג רעלעטשטפירש

 .רעביירש עשידיי רעקרָאי-וינ יד רַאפ
 רעד טימ ןקערשנָא ןזָאל טינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,רעטרעוו ערעדנַא טימ

 ןגעק טפמעקעג טָאה רע ,ןפרָאװעגנָא ייז ףיוא טָאה ןיילַא רע סָאװ ,קערש
 ,ןרעּפלַאה טלַאטשעג ַא ןעיוב ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא לּפמעט םענעגייא ןייז

 .רעביירש ןשידיי ןטסקילײה-יטנַא עמַאס םעד ןופ
 שינערָאװַאב ַא טימ ןוא ךָאװ טימ ןעװעטַאר וצ טכוזעג ךיז טָאה רע

 טלָאװעג טָאה רע .ןקיויל .ה ןופ טלַאטשעג קידתבש ןגייא ןייז ןגעק
 -טַאעט םעד ךיז ןוא ןקיטכירפיוא םעד ךיז ןשיווצ ,טכיוועגכיילג ןעניפעג

 .ןטריזילַאר
 ןעמוקעגנָא םיא זיא'ס ןוא רעביירש רערעווש ַא ןעוועג זיא רע לייוו

 ףוס םי תעירק ןעמוקעגנָא םיא זיא'ס יוװ טקנוּפ ,ןביירש וצ ףוס םי תעירק

 ןוא גנַאל ןבירשעג ןוא ןײלַא ךיז טימ ףמַאק ַא טריפעג רע טָאה ,ןדייר וצ
 רַאפ ןבָאה טפרַאדַאב טָאה רע טכענ עזָאלפָאלש ליפיוו טסייוו רעוו .רעווש
 טימ ןביירש םייב טלירבעג טָאה סָאװ ,רע .ןעלקיטרַא עקיגָאוװ-רעווש ענייז
 טלָאװעג ןיילַא ךיז טָאה ,דניק וצ רעווש טייג סָאװ עכיבייל ַא ןופ ןעייוו יד
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 ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא ייברעד .רעטרעוו רעטנזיוט טביירש רע זַא ,ןגייצרעביא
 -יל רעזדנוא ןופ ןכַאמ וצ ,סרעצַארק-ןקלָאװ ןעיוב ןלעוו ֹוצ תונשקע יד
 ,רוטקעטיכרַא עסיורג ַא רוטַארעט

 ,רוטַארעטיל ריא ךרוד קלָאפ עשידיי סָאד ןזיילסיוא טלָאװעג טָאה רע
 -ָאנּפיה ןופ עיידיא רעד וצ טעמדיוועג רע טָאה ןרָאי עשירעפעש עלַא ענייז
 ןרעוו ןעמַאזוצ ןלָאז סָאװ ןטלַאטשעג ןפַאש וצ רעלטסניק ןשידיי םעד ןריזיט
 ,הישמ ַא ןופ טלַאטשעג עשירעזיילרעד עקיצנייא סָאד

 ןבָאה זָאנּפיה-טסבלעז ןופ טקודָארּפ ַא ןעוװעג ןענייז סָאװ ןעיידיא יד
 רעשירַארעטיל ַא ןופ ןדייר טנעקעג ךָאנ ןבָאה ןדיי ןעוו טוג ץנַאג ןעגנולקעג
 ,םענרַאפ ןשירעלטסניק ןסיורג ןופ קרעוװ ַא זיא "םלוג, סקיווייל .גנוזיילרעד
 ףיוש ָאטישּפ ַא .קלָאפ ץנַאג ַא ןזיילרעד וצ טימרעד רעווש זיא'ס רעבָא
 קיניזטכייל ױזַא טנעקעג טינ ןיוש טָאה ןעמ זַא טייצ ַא ןעמוקעג זיא'ס ןעוו
 ןענָאילימ ןעוו גנוזיילרעד ןופ ןדייר קידלטרעווכיילג-שירַארעטיל ױזַא ןוא
 ןבָאה ןטלַאטשעג עשירַארעטיל ןעוו ןוא ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענייז ןדיי
 ןופ טינ וליפא ,חישמ ַא ןופ עימָאנָאיזיּפ יד ןלעטשנעמַאזצ טנעקעג טינ
 ,גנוזיילרעד טימ ןָאט קסַאילב ַא שטָאכ לָאז סָאװ ,חישמ ןשלַאפ ַא

 רעד ייב ןענָאמ טוװאורּפעג ןרָאי עטצעל יד ןיא ךיוא טָאה ןיקוויר .ב
 רעטרעוו ענייז רעבָא ,ןטלַאטשעג עשיחישמ עסיורג רוטַארעטיל רעשידיי
 לטרעפ ַא טימ טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,סנַאנָאזער םעד טַאהעג טינ ןבָאה
 לייו ,ןדיירנייא טנעקעג טינ רעמ ןיילַא ךיז טָאה רע .קירוצ טרעדנוהרָאי
 .ןלעוטיר ןכעלרעייפ ןופ עקסַאמ יד טפרַאדַאב טינ רעמ שיטקַאפ ןיוש טָאה רע
 רע ןיא רַאפרעד .ןײלַא ךיז וצ טכערעג ןוא טכע ןייז וצ ידכ ,רעטַאעט
 טשינ ןיוש ןעק רע זַא ,ןגָאז טנעקעג רימ טָאה רע ןעוו ןדירפוצ ןעוועג
 האנח טָאה רע .ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא יװ שיט ןיא ןּפַאלק ןוא ןעמערוטש
 .ןעמערוטש ןפרַאד טינ ןופ יוװ ,ןעמערוטש ןענעק טינ ןופ ױזַא טינ טַאהעג

 ,קיטומ-טוג ןרעדליש ,ןכַאל קיצרַאה ןוא שיט םייב ןציז טגעלפ רע
 ןוא ,םיא ןגעק טײגַאב ןעמ סָאװ תולווע ,ןפוא-קנואוויַא-טרָאװיַא ןייז ףיוא
 ןדירַאב גנַאל ױזַא ייז ןוא טפַאשטניירפ ךס ַא טימ םיאנוש ענייז ןגעוו ןדייר
 ןענייז ןוא לגילפ ןגָארקעג ןבָאה ייז זַא ,רעגייטש ןייז ףיוא ןדײרמורַא ןוא
 עכלעזַא ןיא ןוא .גנונעקרענַא ןוא טייקיטכיוו טימ ןרָאװעג טמַארעגמורַא
 עלָאר-רָאסישזער ןייז ןיא טקיטיונעג טינ רעמ ןיוש ךיז רע טָאה ןטנעמָאמ
 -מערָא ןייז ןיא ,תווינע ןייז ןיא טָאה רע ,ליּפש-רוטַארעטיל ןקיליײה ַא ןופ
 -גָאט ןייז .טייקילייה גונעג ןענופעג ןבעל ןדײשַאב ןייז ןיא ןוא טייק
 יו ,ךעלדנעטשרַאפמוא-שירעלטסגיק ןוא ביל ןרָאװעג םיא זיא טייקכעלגעט
 ,טסנוק ןגעוו השרד עשיזיפַאטעמ עטסכעה יד

 ןוא שירעצַאשּפָא ןייפ ַא ןבירשעגנָא רע טָאה ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא
 עכלעזַא ןיא .ןדלעפנעזָאר הנוי ןגעוו "עכָאּפעק רעד ןיא לקיטרַא שיטילַאנַא
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 ןיא ,רעדיל סצכ ףעלַא וצ גנַאגוצ םענייפ ַא ןענופעג רע טָאה ןטנעמָאמ

 טינ רעמ ףרַאד רע זַא ,ןזיוועג ןבָאה ןעלקיטרַא עכלעזַא ,"ןטלעצעג , יד

 ,גנַאהרָאפ םענעגיוצעגפיורַא םעד ןוא ליּפשפיוא םעד ,גנולדנַאװרַאפ יד

 .רוטַארעטיל ןגעוו ןביירש וצ ידכ
 לייוו ,רַאפרעד רשפא ,ךוב ןייא ,ןייק ןבעגעגסױרַא טינ טָאה ןיקוויר .ב

 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טינ לָאמנײק שינכעט ןענייז סָאװ ,רעכיב ענייז עלַא
 רעשירעלטסניק ךָאנ ,טײקצנַאג ךָאנ טפַאשקנעב ןייא ןענייז ,םרָאפ-ךוב ןיא
 ,טגָאמרַאפ ךיז ןיא ףיט טָאה רע סָאװ ,תוטשּפ רעכעלרע רעד ךָאנ ןוא תומילש

 רעלטסניק ןופ געוו ןרעוש םעד ןעמ טעז ,ןכַאז ענייז טנעייל ןעמ ןעוו
 "מַאזגנַאל עדנענַאּפש ַא ןַארַאפ .טירט ערעווש טימ ןײלַא ךיז וצ טייג סָאװ
 ךרוד ,ןבעל םוצ ליּפש-רעטַאעט ךרוד ,ןייג קידהגרדהב ַא ,ןייג ןייז ןיא טייק
 ףיוא ךיז ןעמ טרעדנואוו םיא טנעייל ןעמ זַא ןוא ,טעטילַאער וצ קיטסימ
 ליפיזַא טימ ,עיגילער ןליּפש ױזַא טפרַאדַאב סע טָאה שטנעמ רעד סָאװ
 טפרַאדַאב טָאה טסיאייסע רעשירעלטסניק רעד סָאװ ףיוא ןוא ,ןצרַאה ןיא טָאג
 -עג טָאה טלַאטשעג תמא ןגייא ןייז ןעװ ,ןטלַאטשעג עדמערפ ליפ יױזַא
 ץלַא סָאד .עידעגַארט רעשידיי רעד רַאפ קיטייוו ןתמא ליפיוזַא טימ טקיטייו

 ןכעלרעייפ םעד ךרוד ,טייקיטכירפיוא עפיט ןייז : קרעוו ענייז ןיא ןעז ןעמ ןעק
 ןביולג ןשידניק טימ טָאה סָאװ קיטייװ ןלַאנָאיצַאנ ןייז ןיא ,ליּפש-רעטַאעט
 ,חישמ ןופ ןרעיוט יד ןיא טּפַאלקעג

 רומַארעמיל-רומַאקירַאק םדלָאנ ןַאמרעה

 ,געט ערעטיב ערעזדנוא ןיא ,טציא ןעמ טלָאװ זיוה שידיי רעדעי ןיא

 ןלָאז .ױדנַאל ָאשיז ןגעוו עיפַארגָאנָאמ סדלָאג .ה ןעניפעג ןענעק טפרַאדַאב
 סָאװ ,"הפ רענשטעטַאטס רעד רַאפ ןקערשרעד טינ רענעייל עביל יד ךיז
 ןַאמרעה .ןַאמרעה רעטמירַאב ןוא רעקיטרַאנגיא רעד ךיז טלַאהַאב ריא רעטניה
 רימ .עדנעגעל עקידעבעל ַא ןיוש זיא רע --- טעָאּפ ַא ןופ רעמ זיא דלָאג
 -כיילג עטגָאזעג ענייז רַאפ טנַאקַאב רעמ דלַאב ןיוש זיא רע זַא ,ךיז טכַאד
 .ןטייקשילרעטסיוא ענעבירשעג ענייז רַאפ יו ךעלטרעוו

 .טײקטנַאקיּפ רעכעלרעסיוא ןַא טימ טשטנעבעג לכ םדוק זיא דלָאג

 זיא םינּפ ןייז .ןקרעמַאב טזומעג םיא ןעמ טָאה עכָאּפע לדרעב-רַאפ ןייז ןיא
 ,רעטכעלעג שידניק ךס ַא ןפורעגסיױרַא טָאה'ס ןוא ץיוו רעכעלפערט ַא ןעוועג
 ןַא ךיוא סע זיא ,לדרעב ַא טימ טרעבױשעגמורַא זיא סנייז םינּפ'ס זַא ,טציא
 ןצנַאג ַא ןופ .עידעמָאק-ףוב עקידמינּפ תרדה ַא --- גנופַאש עקיטרַאנגייא
 טקוק רע .ןעזסױרַא םיא ןעמ טעוװ רעמינּפ עשידיי טימ רעווקס ןָאסידעמ
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 וצ ידכ ןעוועג רייגמ ךיז טָאה סָאװ ,לרעױּפ שיסור ךעליירפ ַא יװ סיוא
 .סעקטַאל ןסע ןענעק

 יז -- עכעלרעסיוא ןייק טינ זיא גנואיצוצ עכעלרעסיוא יד רעבָא
 זַא טסייוו סָאװ ,לרוחב ַא ןופ ,טייקטשידניקרַאפ רעכעלרעניא ןַא ןופ טמוק
 ןייק ןליּפש טינ ליוו רע לייוו ןוא .טסנרע ןיא ליּפש ַא זיולב זיא טייקפייר
 סָאװ ,טייקשידניק ןייז וצ יירטעג-קידװעליּפש רַאפרעד רע זיא ,סעידעמָאק
 ,טייקנסקָאװרעד ןֹופ לעטשנָא ןייק טינ טכַאמ סָאװ רעבָא ,ךיוא ךיז טרעטלע
 ,ךעלטרעוו עקידכעלייק ,עטוג רע טגָאז גנומיטש רעטוג ַא ןיא זיא רע ןעוו
 ףיוא ןצלַאזעגנָא לסיבַא םיא זיא'ס ןוא גנומיטש רעטכעלש ַא ןיא זיא רע ןעוו
 קידנעטש ןפערט ךעלטרעוו ענייז רעבָא .ןציוו עטכעלש רע טגָאז ,המשנ רעד
 טרעװ רע ןוא ייז טסיש רע .טינ ליצ ןייק ייז רַאפ טָאה רע לייוו ,ליצ ןיא
 ,לטניּפ ןיא ץלַא יז ןפערט ,ןלַאפ טינ ןלָאז ייז ואוו לייוו ,טשַאררעביא ןיילַא
 ןוא ליּפש-םַארג ןוא ליּפשטרָאװ ביל טָאה רע .טײקיזָאללטניּפ רעייז בילוצ
 ,גנַאל ױזַא ייז טימ ךיז טליּפש רע .גנואיצַאב עשידניק ַא ייז וצ טָאה רע
 סעפע ןָא ןביוה ייז יוו ךיג יױזַא .ןיימ לקיטש ַא ןגירק ןָא ןביוה ייז זיב
 קידנעטש ןענייז ךעלטרעוו ענייז .ןריסערעטניא וצ ףיוא םיא ייז ןרעה ,ןעניימ
 םיא ןופ רעגילק רָאה ַא ףיוא ןרעו ייז ןעמענ רעמָאט ןוא רע יו גולק ױזַא
 ףיוא ייז טרעה רע ןעוו ןוא .ןייטשרַאפ וצ ףיוא ןײלַא ייז רע טרעה ,ןײלַא
 -ןגייא ןַא סָאד זיא רשפא .רָאמוה ךיוא טַאטלוזער רעד זיא ןייטשרַאפ וצ
 -ָאמוה רעד ,רע לייוו ,טקינײּפעג ,רָאמוה רעטקיניײּפעג ַא ,רָאמוה רעקיטרַא
 יװ --- ענימ ערעיוז ַא ןיילַא טכַאמ ןוא ןצכעגָאז ענייז טקיניײּפרַאֿפ טסיר
 יז ןעוו ןבָאה ךעלטרעוו עניימ םעט ַא רַאפ סָאװ ,קוק ַא טיג ,טדער רענייא
 טמוק רָאמוה םעד ייס ןוא טסירָאמוה םעד ייס .ןטַאט ַא ןגלָאפ טשינ ןליוו
 ,רענעיײל רעד זַא ןיא טַאטלוװער רעד רעבָא ,וצ טינ טנוזעג ןייק ןופרעד
 סָאװ ןציוו יד ןופ טכַאל ,ןכַאז עלַא יד ןריזילַאנַא וצ בייוחמ טשינ זיא סָאװ
 ,ןרָאװעג טסנרערַאפ געוו ןפיוא ןענייז

 לייו ,רעביירש םעד יוװ רעגָאז םעד ןדלָאג ןַאמרעה רעביל בָאה ךיא
 ליוו רע ןוא טייקכעלטנפע רעד רַאפ לסיבַא ךיז טקערשרעד רעביירש רעד
 ןייז טנעקעג טלָאװ רעביירש רעד דלָאג ןַאמרעה ןעו .ןשרעדנַארַאפ ךיז
 ,ערה רצי ןשירעביירש םעד ןבעגעגכָאנ טינ טלָאװ ןוא ןיילַא ךיז יירטעג
 רעדָא ,רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה םענרעדָאמ ַא ךיז רַאפ טַאהעג רימ ןטלָאװ
 טעזרעד םיוק זַא ,זיא ןדלָאג ןַאמרעה טימ הרצ יד רעבָא .רעגידיירג םירפא
 ,טַארעטיל ַא ךיילג רע טרעוו ,ריּפַאּפ רע

 .ה ןופ רעטנַאסערעטניא ךס ַא זיא רעגָאזלטרעװ רעד דלָאג ןַאמרעה
 אשיז ןגעוו עיפַארגָאנָאמ יד ןבירשעגנָא טָאה סָאװ ,רעביירש םעד ןדלָאג
 לָאז רע יוװ ןוא שיקרעט ףיוא ןָאטּפָא טינ ןיילַא ךיז לָאז רע יֹוו רָאנ .ױדנַאל
 ַא ץלַא רע זיא ,טסיאייסע ןַא יו טלעװ רעד רַאפ ןעניישרעד ןלעוװ טינ
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 ַא זיא ןענישרעד סָאװ רָאנ זיא סָאװ ךוב ןייז ןוא רעבעל ןוא גנול רעכעליירפ

 עלַא ףיוא טכַאל ןוא עקצַאזָאק ַא טצנַאט טסנרע רעד ואוו ,ךוב ךעליירפ

 ,ןטייז 0
 סָאד .רצוא ןַא שממ ךוב ַאזַא זיא ןטייצ עכעלקערש ערעזנוא ןיא ןוא

 רעד סָאװ סָאד וליפא .םיקוסּפ 980 עצנַאג טימ טעװעקיּפעגנָא זיא ךוב

 ַא רַאפ סע ןכַאמ וצ ידכ ,םיקוסּפ קיצפופ ןבירשעגוצ טינ ןיוש טָאה רבחמ

 ,ןזייוו וצ ידכ ,לציּפש ַא סדלָאג זיא סָאד .ץיוו ַא ךיוא זיא ,טנזיוט ןקידכעלייק

 ךיז ךָאנ טזָאל רע -- טרעקרַאפ זַא ,רעבירַא טינ לָאמנייק טסיג רע זַא

 .ןעקנעב

 ליוו ,האנק יד רימ ןופ טדער'ס זַא ,ןעניימ טינ הלילח לָאז ןעמ ידכ

 ןיימ אנקמ לסיבַא עקַאט ןיב'כ זַא ,ןגָאז ןוא ןייז הדומ ךיז סנטייצַאב ךיא

 דלָאג ןַאמרעה ןייז וצ טומ םעד ץלַא ךָאנ טָאה סָאװ ,ןדלָאג ןַאמרעה רבח

 ,דלָאג .ה ַא ןופ ןרעדולּפ עטלטסעקעג עיינ ןיא ןָאטעגנָא טמוק רע ןעוו וליפא

 טייצ רעד ךרוד ןענייז עלַא רימ .ןרעדנואווַאב וצ שממ זיא טומ ןייז ןוא

 -מוא טימ טריטעקָאק עלַא ןבָאה רימ .ךעלדנעטשרַאפ ךעלקערש ןרָאװעג

 ,רענעייל ייר-ייווצ ןעזרעד ןבָאה רימ יו ךיג ױזַא רעבָא ,טייקכעלדנעטשרַאפ

 טימ ןעמוקעגנגעקטנַא ייז ןענייז רימ ןוא ןריטּפורָאק טזָאלעג ךיז רימ ןבָאה

 ןעמענַאב טזָאלעג ךיז ןבָאה רימ .טייקכעלדנעטשרַאפ ןופ ץלַאז ןוא טיורב

 סָאװ רַאפרעד ץלַא ןוא .טערבנשקָאל ַא יוװ .רָאלק ןרָאװעג ןענייז רימ ןוא

 רַאפ ןבָאה רימ .טייג רענעייל רעד טעטסעיַאמ ןייז זַא ,ןעזרעד ןבָאה רימ

 םיא ןבָאה רימ ןוא ןשינעטער עלַא ןופ רעיוט ןוא ריט עלַא טנפעעג םיא

 עכלעזַא טינרָאג ןענייז רימ זַא עז ןוא ןטייז עלַא ןופ זדנוא ןעייל --- טגָאזעג

 טשינרָאג ךיז טספרַאד וד ןוא ןעייל ַא ביג טָא ,ןטסינרעדָאמ עכעלרעפעג

 .ןילַא ךיז ןופ ךיז טיײטשרַאפ'ס --- ןעגנערטשנָא

 -דנַאטש רעד ןבילברַאפ רע זיא עלַא זדנוא ןופ .דלָאג ןַאמרעה ױזַא טשינ

 -יירש רענענַאטשרַאפ-טשינ ןוא טסינרעדָאמ רעטסעפ-ןזלעפ ןוא רעקיטפַאה
 ,רענעייל עקירעגײנ טימ טלגנירעגמורַא קידנעטש זיא סָאװ ,רע .,רעב
 רעז-נוא וצ יירטעג ןבילבעג זיא רע .ןיירַא קַאז ןיא ןרַאננײרַא טינ ךיז טזָאל
 ,ןסקָאװעגקעװַא ןופרעד ןענייז רימ זַא קידלוש רע זיא סָאװ ןוא ,טייקשידניק
 רָאנ ,רענעייל רָאנ טינ .שיטַאבעלַאב ןוא ףייר-ןכוסמ ןרָאװעג ןענייז רימ זַא
 טינ ץלַא ךיז טכַאמ רע רעבָא ,טינ ןיוש םיא ןעייטשרַאפ רעביירש וליפא
 רעדעי ןייז ןוא .טסינרעדָאמ ןעמַאזנייא םעד ןופ געוו ןייז טייג רע .,ןופרעד
 וד יװ טסקנעדעג :םירבח עקילָאמַא ענייז וצ ףרואוורָאפ ַא זיא טרָאװ
 רעבָא ,רעכעלדנעטשרַאפמוא ,רעגנוי ,רעכעלרע ןַא יו ןביוהעגנָא ךיוא טסָאה
 ןשיווצ ריצַאּפש ַא טסּפַאכ וד ןעוו זַא ,תמא .ןופרעד ןסקָאװעגסױרַא טסיב וד
 ןעוו ,געט ענעי ךָאנ וטסקנעב ,רעטרעוװ עכעלדנעטשרַאפ ענייד ןופ ןטייב יד
 ןעשעג זיא סָאװ ? ןצנַאגַאװַארטסקע ײלרעלַא ןעניגרַאפ טנעקעג ךיז טסָאה ֹוד
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 ליוו סָאװ ,לעטנעילק ןייד ןרעוואוצנָא ארומ טסָאה ? ןרָאװעג-טלַא ? ריד טימ
 ? ןייטשרַאפ סנױזַא טניימ סָאװ ןוא ? טירש ןוא טירט ףיוא ןייטשרַאפ קר ךיד
 םירוביד ערָאלק ןדייר וצ ךיד ןטכילפרַאפ ַא ,עיטָאּפסעד ַא לכ םדוק זיא'ס
 יװ לייוו ,ןרעוו טריזילַאנַאב ןזומ ןלעוװ ייז ןעוו טנעמָאמ ןפיוא ןטרַאװ ןֹוא
 עלַאנַאב ןיא ןלַאפנײרַא ןופ ןטיהסיוא דייר ערָאלק טימ ךיז ןעמ ןעק גנַאל
 ?ןתמא -- ךיז טכַאד סע ןעמ טפור יױזַא --- ןגָאז ןוא ןרעסַאװ

 לָאמניײק ןעק טייקכעלדנעטשרַאפמוא ןייז .דלָאג ןַאמרעה ױזַא טשינ רעבָא
 --נעטשרַאפ וצ וצ טינ לָאמנייק ךיז טריר רע לייוו ,ןרעוו טריזילַאנַאב טינ
 ,עקטסַאּפ ַא יו סיוא סע טדיימ רע .טייקכעל

 -טינ עכעלטע גנוצַאשּפָא ןיימ ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז ןבָאה רעמָאט זיא
 -גיק רעד ךָאנ טפַאשקנעב ןֹופ יאדווא סע טמַאטש ,רעטרעװ עשירעניגרַאפ
 ךלָאג ןַאמרעה סָאװ טייקשידניק רעטגַאװעג רעדָא ,טײקטגַאװעג רעשיד
 .סָאמ רעסיורג ַא ןיא טציא ךָאנ טגָאמרַאפ

 -ניא ױזַא טינ טייוו זיא דלָאג ןַאמרעה רענעבירשעג רעד שטָאכ ןוא
 ןצנַאג ןייז רעבירַא טינ טגָארט רע לייוו ,רעטגָאזעג רעד יװ טנַאסערעט
 ךס ַא רעבָא ייז ןגָאמרַאפ ,ןכַאז ענעבירשעג ענייז ןיא רָאמוה ןשלעוורעדיוק
 ןגעוו עיפַארגָאנָאמ ןייז טנאסערעטניא זיא רַאפרעד ןוא .תולעמ ענייז ןופ
 לייו ןוא גָאז רענעסַאשעג ַא זיא םיקוסּפ 980 יד ןופ רעדעי .ינדנַאל ָאשיז
 רעמ ןענייז ןציוו 980 ןוא ץיוו ַא קוסּפ רעדעי טרעוו ,טינ טפערט גָאז ןייא ןייק
 ,ןציוו ןייק ףיוא טשינ טרידנעטערּפ סָאװ ךוב ַא ןיא ןטרַאװרעד ןעק'מ יו

 עטסנרע ןַא ןביירש טלָאװעג טָאה רע .שידלָאג יירטעג זיא ךוב סָאד
 ןעמונרַאפ הליחתכל ךיז טָאה רע ןוא ױדנַאל ָאשיז טעָאּפ םעד ןופ גנוצַאשּפָא
 ךלָאג ןַאמרעה לייוו ןוא .ךעלטרעווכיילג ןטיש ןופ געוו םענעגייא ןייז ףיוא
 ןעמוקַאב ךיז טָאה ,ךעלטרעווכיילג עטסנרע ןגָאז טלָאװעג רשפא ָאד טָאה
 טָאה ץכעגָאז רעדעי .ןצכעגָאז עשיטסירָאמוה ןופ גנולמַאז עכעלרעדנואוז ַא

 ,ןרוטַאקירַאק 980 עצנַאג םורָא ןענַאּפש ךוב ןיא ןוא רעלעפ ַא ואוו-ץעגרע
 ןענעק עדייב ןוא רעדנוזַאב רעטרעוו יד ןוא רעדנוזַאב ןיימ םעד ןגָארט סָאװ
 רעקרַאטש וצ רעד ןופ ןעמוקעג זיא סָאד .ןעמוקנעמַאזוצ טינ ןפוא םושב
 סָאװ ,ןציוו ענעגייא ענייז ןטסנרערַאֿפ סדלָאג ןַאמרעה ןֹופ טעטיוויסנעטניא
 טעברַא רעצנַאג רעד ןופ ןַאלּפ רעד לכ םדוק .שיטסירָאמוח טשרע ןרעוו
 עצנַאג ענייז וצ ריפניירַא ןַא ןבירשעגנָא טָאה דלָאג .רעלַאסָאלָאק ַא שממ זיא

 ,ןדלָאג ייב רָאנ ,18 ױזַא טָאלג טינ ןענייז ןעלטיּפַאק ןצכַא יד .ןעלטיּפַאק ןצכַא
 ךיוא ןוא ,לטיּפַאק רעדעי .ןעלטיּפַאק י"ח ייז ןענייז ,םיא ןענעק רימ יו
 ןופ .טײקלַאסָאלָאק יד .םיקוסּפ קיצפופ ןופ רעקינייװ טינ טָאה ריפניירַא רעד
 רעד זַא טכַארט ַא ןביג רימ ןעוו ,ןרעוװ טצַאשענּפָא טשרע ןעק טעברַא רעד
 אנת םעד טימ ןָאטעג ליּפש ַא דלָאג ןַאמרעה ךיז טלָאװ יװ) גב גב ןב אנת
 דלַאב ןוא גָאז ןייא ןָאטעג גַאט ןייא גב גב ןב טלָאװ םיא ייב ! גב גב ןב
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 טימ זיולב קרּפ ןיא ןיירַא ןענייז אה אה ןב אנת רעד ןוא (גַאװש ַא טכַאמעג
 גונעג אמתסמ ךיז טָאה אה אה ןב זַא רָאפ ךיז טלעטש ,ןצכעגָאז עקיצנייא
 ןַאמרעה רעבָא .ארגא ארעצ םופל --- ןָאטעג גָאז ַא טָאה רע זיב טרעטַאמעגנָא
 טייקכעלברעטשמוא רעד םורַא ןצכעגָאז 980 עצנַאג ןבירשעגנָא טָאה דלָאג
 .ױדנַאל ָאשיז ןופ

 ענייז ןבירשעג טָאה רע ןעֹוו .טייצ ןופ ךרַאנָאמ ַא זיא דלָאג ןַאמרעה
 ןוא ןלַאפנייא עכעלגעט-גָאט יו םיא וצ ןעמוקעג אמתסמ ייז ןענייז ןצכעגָאז
 ןפור רימ סָאװ ,םעד ןופ גנודניברַאפ יד טפָא ייז ןשיוצ טלעפ רַאפרעד
 ,טייקיאייטשרַאפ רעדָא ,קיגָאל ךעלנייוועג

 ןופ ןטַאטיצ ןעגנערב וצ טייצ עטסכעה יד ןעמוקעג ,ךיא ביולג ,זיא'ס
 סָאװ ,קרעװו ןטסכעלדנעטשרַאפמוא ןוא ןטסכעליירפ ,ןטסקיטרַאנגיא םעד
 רעטצעל רעד ןיב ךיא זַא ,ןייטשרַאפ לָאז'מ ליווכ ,1948 ןיא ןענישרעד זיא
 עכעלדנעטשרַאפמוא גנערב'כ ביוא .טייקכעלדנעטשרַאפמוא ןופ ןכַאלוצּפָא
 סדלָאג ןַאמרעה ןיא ןײרַא ןלַאפ ייז יוו ןזייװַאב וצ ידכ זיולב סע זיא םיקוסּפ
 טשטילג'ס ןוא קע םייב קיגָאל קיטש ַא ןּפַאכ טשרמולכ ליוו רע ןעוו ,רָאמוה

 ױזַא ןייז ןופ טרעדורעצ טינ טרעו רע רעבָא .טנעה ענייז ןופ סױרַא ךיז
 ןוא ,לָאמ 980 ,ץכעגָאז וצ ץכעגָאז ןופ יױזַא טייג רע ,לַאפכרוד םענעפורעג
 ןכַאמ ךיז ןלָאז רימ זַא ליוו רע ןוא טגָאז רע סָאװ ןײטשרַאפ ךיז טכַאמ רע
 יד זַא ,ןופרעד רָאלק ןיוש זיא'ס .,ןגָאז טלָאװעג זדנוא טָאה רע סָאװ ןייטשרַאפ
 ,רָאמוה םכילע םולש ןייק םיקוסּפ ענייז ןופ ןטרַאװרעד טינ ןפרַאד רענעייל
 : וצצורתיו-רעטרעוו ַא ןופ ןעמוק סָאװ ,ןציוו דלָאג ןַאמרעה עקיטרַאנגייא רָאנ

 ףיוא טמצענ ,םענייא ןופ טריטנעוערּפער זיירק רעצנַאג רעדָא ,להק רעדָא ןהכ רעד

 -להק רעד שטָאכ .,ןקיצנייא ןטימ ןעמַאזוצ ,ץנַאטסניא עקיצנייא ןַא יו רעפָא-דנַארב םעד

 צלֲא ןיא ָאד ןיא ץנַאטסניא ץטסכעה יד לייוו .ץיציזָאּפ רערעכעה ַא ָאד זיא טנַאטנעזערּפער

 ."סמענייא טינ ןוא ,סנעמעלַא זיא סָאװ ,סערעטניא רעמירּפוס רעטירד ַא ןלַאפ
 (48 קוסּפ -- ריפגיײרַא)

 ןעמ ןעק שידיי רעזדנוא זַא ,ןלַאפנייא טנעקעג טינרָאג טלָאװ םענייק

 ױזַא ןושל ךעלדנעטשרַאפ רעזדנוא ןעק'מ זַא ,ָא-יױזַא ןדייר סעװָאטַאק ףיוא
 ,סייוו ףיוא ץרַאװש סע זיא טָא רעבָא ,ּפָאק םעד ןעיירדרַאפ ןוא ןעלמוטרַאפ
 ןגיילעצ ןוא ןרעטנָאלּפעצ ױזַא סע ןעק'מ זַא ,שידיי רַאפ וטפיוא ןַא זיא'ס
 ,ליומ ןיא ןעמענ וצ סָאװ ןייז טינ לָאז'ס ןוא ךעלרעלעט ףיוא

 ןבעגקעװַא טסייה סָאד לייוו ,ןטַאטיצ ךס ַא ןבעג לעוו'כ זַא טשינ טניימ
 ןיוש בָאה'כ יוװ ,סָאװ ,רָאמוה ןופ לַאװק ַא זיא ךוב סָאד ןוא םניחב ךוב סָאד
 לעוו'כ .זיוה שידיי רעדעי ןיא ןעניפעג ךיז געמ ,ביוהנָא עמַאס ןיא טגָאזעג
 -פיוא הנוכ רעד טימ ,ןטַאטיצ יירד-ייוצ ַא ןעגנערב ךָאנ ןגעווטסעדנופ
 ,לקיטרַא ןגייא ןיימ ןבעלוצ

 יז יװ ,חיטַאלרעּפוס ַא ןכיירג ריא ןוא טייקכעלנעזרעּפ ענעפלָאהַאבמוא טעמכ יד ,|
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 ."סױרַא ןוא ןײרַא טקַאּפמָאק םעד ןיא שיטסירעטקַארַאכ טמוק ןוא סױרַא ָאד ךיז .טפלעה
 (96 קוסּפ --- ם לטיּפַאק)

 יז זַא ,סעּפורג עשימטיר ןיא רעטרעו רעביא טרזח ןייטש דורטריוג
 ךיז ןעמ טמעשרַאּפ ,ןײטשרַאפ ייז ליוו ןעמ ןעוו ןוא סענופ ייז ןופ טכַאמ
 טימ ןקידיײלַאב טלָאװעג דייר עקידתומימת עכלעזַא טָאה ןעמ סָאװ ייז רַאפ
 ןעגנורזחרעביא יד ןעגנעה ןייטש דורטריוג ייב רעבָא ,ןייטשרַאפ ןלעוװ
 ,דלָאג ןַאמרעה .ערעדנַא יד ןיא ענייא ךיז ןקיטיונ ןוא ערעדנַא יד ףיוא ענייא
 טגָאז ,עזָארּפ ןפור טייקכעלמעוװוקַאב רַאפ ןלעװ רימ סָאװ םעד ןיא טּפיוהרעד
 ןיוש ןבָאה רימ יוװ ,ייז ןעק ןוא רעטרעוו רעדנוזַאב ןוא ןעקנַאדעג רעדנוזַאב
 ןענעייל ץַאז ןייז ןעמ ןעק רַאפרעד .ןעגנערבנעמַאזוצ טינ ,רעירפ ןזיװעגנָא
 ,רעדנוזַאב טנעייל ןעמ לקיטש ַא רַאפ סָאװ סיוא טינ טכַאמ'ס ןוא זייווכעלקיטש
 םעד ןיא שיטסירעטקַארַאכא : ךיז רַאפ ןעגנוזעג ןוא ןעגנַאגעג ךיא ןיב סָא
 טגנילק לָאמ יירד רעביא סָאד טגָאז ןעמ זַא .?סױרַא ןוא ןײרַא טקַאּפמָאק
 ,"סיױרַא ןוא ןיירַאפ רעטרַאװרעדמוא רעד לעיצעּפס ,קידווע'נח ץנַאג סע
 ,"טקַאּפמָאקק םעד ךָאנ ךיילג טמוק סָאװ

 לָאמ עלַא ךיז ןפערט געװ ןלַאמרָאנ ןיא יװ ,לַאפוצ ןכעלנייוועג ךרוד ,ןָא ךָאנ טמוק,
 זיא סָאװ ,לַאפוצ םענעי טימ שירטעמיס ץיניל יד סיוא ךיז טנכייצ ףרַאש-עיצידַארט ױזַא ,ךײלג:שיסַאלק לַאמרָאנ ױזַא .לַאפוצ ַא ןָא רעטציא טמוק ָאד ךיוא ; ןכַאז עכלעזַא
 ןיא רעטײװ ,םיא רַאפ געװ ןפרַאש ַאזַא טנכייצ .ץנַאגרַאפ ןיא שיסַאלק ױזַא קידנעטש
 ,לַאמרָאנ

 ,(10 קוסּפ --- ד לטיּפַאק)

 וצ ןייגרעד ןוא ךעלטיּפַאק עלַא רעביא רעּפיה ַא ןבעג רימָאל רעבָא
 ןוא טעברַא רעצנַאג רעד ןופ סקַאמילק רעד זיא סָאװ ,2 קוסּפ ,ח"י לטיּפַאק
 :ָאדנעשטשערק ַאזַא ףיוא ףורַא ךיז טעברַא סָאװ

 סָאװ (1) : ןסוילָאּפ ץטנכייצעג-רָאלק ייװצ יד טימ ,רוטַארעטיל-טפַאשדנַאל עצנַאג יד
 ,טציא דָארג זומ --- .םעד רַאפ טמוק סָאװ (2) ןוא גנאלרַאפ םענײמעגלַא םעד ךָאנ-טמוק
 בילוצ זומ --- עידעמָאק סױדנַאל אשיז ןופ לייט ןט1 םענעי טניז טציא ןַא זיא סָאד ןוא
 -רעפ ןרעװש םענעי ןעמעננָא --- ףָאטשנזײא רעייז טימ ןרעמַאה סָאװ ,םורַא ןטקַאפ יד
 " ,רעטקַארַאכ ןכעלנעז

 רעשיטסירעטקַארַאכ רעד טימ טכַארבעג ָאד טרעוװ ץַאז רעצנַאג רעד
 דלָאג יו ,עיצַאזיקנַאדעג ןוא עיצַאזיטקַאטניס ,עיצַאזיטַאמַארג ,עיצַאזיטקנוּפ
 ייווצ יד, ןדלָאג רַאפ שיטסירעטקַארַאכטסבלעז זיא טּפיוהרעד .טגָאזעג טלָאװ
 ליפ ,טניימ סָאד סָאװ טינ ײטשרַאפ'כ שטָאכ ,?ןסוילָאּפ עטנכייצעג-רָאלק
 - ,טנכייצעג-רָאלק תמאב ןענייז ןסוילָאּפ ענייז זַא רעבָא ךיא

 ליטס ןקיטרַאנגייא ןייז אנקמ ךיא ןיב טייקרָאלק ןייז יו רעמ רעבָא
 ,סרעכַאמכָאנ ןגעק טנרָאװַאב זיא סָאװ
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 ךיז רַאפ ןצנַאט םיקוסּפ ענעדנוברַאפ ייס ןוא םיקוסּפ ענעסירעגּפָא ייס

 סָאװ רָאנ זיא סָאװ םעד ןופ הקיני קידנעיצ ,ךיז רַאפ ןבעל ַא ןכַאמ ןוא

 םיקוסּפ ענעדנובעגנעמַאזוצ ןבעג וצ םיא טגנילעג לָאמַא .ןרָאװעג ןפרָאװעגנָא

 ןכָאנ קוסּפ ןייא ריטיצ'כ ,קיגָאלמוא רעייז סימ רעמ ךָאנ ןריטעקָאק סָאװ

 ,"בק לטיּפַאק ןופ ןרעדנַא

 דרַאדנַאטס ןופ טינ .ןבעל ןופ גיוא ןַא טימ טסַאפעגפיוא ךַאז עקידעכעל ַא ,25,
 ",ןלירב טגָארט סָאװ גיוא

 "נַאטס רענייפ ַא ,קידלוש טשינרָאג רשפא ןײמעגלַא ןיא זיא ךרַאדנַאטס רעד .86,

 ,טינ רע טסַאּפ ָאד רָאנ .דרַאד
 ,דרַאדנַאטס ןטנַאקַאב-ליואו םעד ןופ רעטייוו לָאמ ךס ַא ןענייז ןזירּפַאק סנשטנעמ 7
 -נַאטס ןכָאנ עקאט .דרַאדנַאטס םענעגייא ןייז לָאמ ךס ַא ךיז טכַאמ שטנעמ ַא 8,

 .םרָאפ רעבלעז רעד ןיא טעמכ ןוא ,ןענעק עלַא סָאװ ,דרַאד
 ךָאנ טייג דרַאדנַאטס רעקידעבעל א יװ ,ןעז ןוא ןעמוקוצכָאנ רעװש ױזַא טינרָאג .0,

 ,ךרַאדנַאטס רענעגייא ןייז טרעװ ןוא שיטסירעטקַארַאכ ץנַאג ,ןשטנעמ ַא
 רעד יװ טָא ,דרַאדנַאטס ַא לָאמַא ױזַא ךיז טייב סע יװ ,ןעז וצ רעווש ױזַא טינרָאג ,4

 ' ,ךיז טייב גָאט
 .ךרַאדנַאטס ןייא ןיא ױזַא יצ ױזַא טרָאפ ןענייז געט עלַא .41,

 לסיבַא ָאי ןיוש "דרַאדנַאטס; םעד ןופ גנורזחרעביא יד טרעוו ָאד
 -עמַא יד רימ ןפרַָאד סָאװ ףיוא רעבָא .עזָארּפ סנייטש דורטריוג ףיוא ךעלנע
 ןזיוװַאב טָאה דלָאג ןַאמרעה רעזנוא ןעוו ,דורטריוג עשידיײרעזירַאּפ-רענַאקיר
 ןיא רָאמוה םענעקורט ליפיוזַא שידיי םענעגייא רעזדנוא ןופ ןגָאלשוצסױרַא

 ,לכש ךָאנ געיעג ןגיוב-ןוא-לייפ

 סױרַא טלַאפ ןגיוב-ןוא-לייפ רעד ,רעטשלחרַאפ ַא ןגיל טביילב לכש רעד
 "ירַאק ןייז טימ קיטירק יד סיוא טכַאל דלָאג ןַאמרעה ןוא ,טנעה יד ןופ
 ןילַא ךיז ףיוא עידָארַאּפ רעטסנייא ןוא טנזיוט ןייז טימ ןוא קיטירקירוטַאק
 רעדָא ריפ ,יירד ,ייוצ ןלעטשוצנעמַאוצ ץנוק רעקידהיחמ ןייז טימ ןוא
 ,לכש ןופ ייז ןפיולטנַא ,לכה ךס ןיא ,סָאװ ,רעטרעוו עקידלכש ףניפ וליפא

 ,טסקַאװ רעפעפ רעצרַאװש רעד ואוו

 ןַאמוַאלנ ךורב

 רעבָא ,רָאי קיצפופ-ןוא-ייווצ ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג זיא ןַאמזַאלג ךורב

 טשינ ױזַא זיא רענייק לייו ,םימי תכירא טַאהעג רע טָאה רעביירש ַא יו

 רע טָאה ןגעוו טנוזעג ןייז ןופ .רע יו רעביירש ַא גָאט ַא העש 224 ןעוועג

 טָאה רע ןעוװ טנעמָאמ ןיא לייוו ,עיסעפָארּפ עטסגרע עמַאס יד ןבילקעגסיוא

 רע טָאה ,וצרעד רעביירש רעשידיי ַא ןוא רעביירש ַא ןרעוו וצ ןסָאלשַאב

 ,םימי רוציק ןוא דרָאמטסבלעז ןעמַאזגנַאל ןופ געוו ןפיוא ןעמונרַאפ ךיז
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 ןייק ןרָאװעג טינ זיא ןַאמזַאלג ךורב טָאװרַאפ שינעטער ַא זיא סע
 ןוא שילגנע טנעקעג טנכייצעגסיוא טָאה ןַאמזַאלג .רעביירש רעשילגנע
 ןעוועג זיא רע .שילגנע ןביירש ֹוצ ןעמוקעגנָא טכייל יאדווא םיא טלָאוװ'ס
 ,רעכלעזַא רעדָא ,טסיליטס ןייק טינ רעבָא ,רעביירש רעקיטכיזרָאפ ַא רעייז
 ביל ךעלטפַאשנדייל טָאה רע .שידיי ןיא טלצרָאװרַאפ ףיט ןייז לָאז סָאװ

 רע .טרָאװ ןשידיי ןיא טבילרַאפ ןעוועג טינ זיא רע רעבָא ,שידיי טָאהעג
 רע רָאנ ,שימָאנָאקע רעייז ןעוועג ןוא רעטרעװ טלייצעג ןביירש םייב טָאה
 ַא ןעועג ללכב זיא רע .טרָאװ ערעדנוזַאב סָאד טלטרעצעג טינ טָאה
 טקיטיונעג קרַאטש טינ ךיז טָאה רע ןוא רעלטסניק-עזָארּפ רעשיאַאזָארּפ
 ןַא ןרעוו וצ ןעוועג טכייל רעייז רַאפרעד םיא טלָאוװ'ס ,ןסנַאינ-ךַארּפש ןיא
 רעװש זיא'ס ןוא ןרָאװעג טינ סָאד זיא רע .רעלעטשטפירש רעשילגנע

 ןַאמזַאלג טָאה ךעלרעניא-ףיט זַא ,ןעמעננָא לָאזמ ןדייס ,סָאװרַאפ ןסיוו וצ
 טלָאװ ,רעביירש רעשילגנע ןַא ןרָאװעג טלָאװ רע ןעוו וליפא זַא ,טליפעג

 עשידיי ענייז ןופ טלָאװ רע .רעביירש רעשידיי-שילגנע ןַא ןעוועג ץלַא רע

 סָאד .ןפָאלטנַא טינ לָאמנייק ,םיא ףיוא טרעקיוהעג ןבָאה סָאװ ,ןעמעלבָארּפ

 טגיל טײקצנַאג ןייז זַא ןטָאלשַאב טָאה רע סָאװ הביס יד ןעוועג רשפא זיא
 רע זיא ,לַאװסיױוא ןייז טכַאמעג רע טָאה ןוא .שידיי ןביירש ןופ געוו ןפיוא
 רעדייא לייוו ,קיביא ףיוא רעביירש רעשידיי רענעלַאפרַאפ ַא ןעוועג ןיוש
 עכעלטע עשּפיה טימ לּפוטמ-לעב ַא ןרָאװעג רע זיא ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה רע
 ערעירַאק ַא ןביילקסיוא רערעכיזמוא ןַא לָאז רענייא יוװ טַארוקַא זיא'ס .דנעב
 טימ ןלַאפַאב טרעוו ןוא הנותח רע טָאה ,םוא ךיז טקוק רע טשרָאקַא ןוא
 ךיילג טָאה רע ןוא רעביירש רעכעלטפַאשנדײל ַא ןעוועג זיא רע .רעדניק
 ,ןפרַאװקעװַא טזָאלעג טינ ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,דנַאטשַאב ַא ןגָארקעג

 יעמַא יד ןוא ךַארּפש עשילגנע יד טַאהעג ביל קרַאטש טָאה ןַאמזַאלג
 שילגנע רַאפ עביל ןייז טצעזרעביא רע טָאה לָאמ ךס ַא ,טפול רענַאקיר
 עביל יד טָאה רע .שידיי ףיוא טײקשיטַאמילק רענַאקירעמַא רעד רַאפ ןוא
 ןוא ןעמוקעגסױרַא ךָאד זיא יז רעבָא ,ןרעיילש ןביז רעטניה ןטלַאהַאב ענייז

 רעביירש רעקיטכיזרָאפ ַא יו ,טסקעט ןשידיי ןופ טלַארטשעגסױרַא טָאה
 טינ ךיז טָאה רע רעבָא .ןעמזיצילגנַא ןופ טיהעגסיוא יאדווא ךיז רע טָאה
 ןגעלעג םיא זיא סָאװ ,םטיר-ךערּפשעג ןשילגנע םעד ןופ ןטיהסיוא טנעקעג
 ןעמ זַא ,ךיילג ןעמ טעז ןַאמזַאלג לטעלב ַא טנעייל ןעמ זַא .רענייב יד ןיא
 ,שידיי טביירש סָאװ ,רעביירש רענַאקירעמַא ןַא טימ ןָאט וצ טָאה

 -ָארּפ ןזייל ןעמוקעג ןַאמזַאלג זיא ,טינש ןסיורג ןופ טסירטעלעב רעדעי יו
 ןעמוקעג זיא רע .ןעמעלבָארּפ ףיוא ןגערנָא שטָאכ זיא ,ןזייל טינ ביוא ,ןעמעלב
 טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע ןוא טולב שיטסיצילבוּפ-שירעלטסניק ךס ַא טימ
 ללש ַא טַאהעג טָאה רע .ןדייר ןענעק סע ןלָאז סָאװ ,רעליימ עקידעבעל ןפַאש

 ןלייטרַאפ וצ ןוא ןרירטסעקרָא וצ טכוזעג טָאה רע סָאװ ,ןעקנַאדעג טימ
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 -טפיוה ןייז ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיילג ךיז רע טָאה ָאד רעבָא .גָאלַאיד ןיא
 ,גָאלַאיד ןשידיי ןייז --- טייקירעווש

 ןענעק ןלָאז סָאװ ןשטנעמ עקידעבעל ךס ַא טכוזעג טָאה ןַאמזָאלג

 "יירש רענעגייא רעד ןיא ץֹוחַא רעבָא ,ןעמעלבָארּפ ןריטוקסיד ןוא ןדײרמורַא
 ןלָאז סָאװ ,ןדיי עקידעבעל ןייק ןפָארטעג טינ רע טָאה ,טלעװ רעשירעב
 טלָאװעג טָאה רֶע יװ ,ןינע ןַא ןרעטנָאלּפפױא ןוא ןרעטנָאלּפרַאפ ױזַא ןענעק
 .ןָאט סע ןלָאז ןדלעה ענייז זַא

 ,עילימ ערענדונ ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,טסייוו רעלטסניק רעתמא רעדעי
 - קיניײװ רעייז ןַארַאפ ןענייז רוטַארעטיל-טלעוװ רעד ןיא .עשירעביירש יד יו
 טוװאורּפעג לָאמַא טָאה ןוסמַאה .ןבעל ןשירעביירש ןופ ןלעװָאנ ענעגנולעג
 עילידיא-ןירַאכַאס ַא ןעמוקעגסױרַא זיא'ס ןוא ןבעל-רעלטסניק ןופ ןביירש
 יעזָארּפ עשיטעָאּפ ןדייר ןוא סעביל ןריפ ,ןריטעקָאק סָאװ סעווַאּפ ןגעוו
 סָאד .עזָארּפ עשיטעָאּפ ןדייר רדסכ ןופ ןייז ליצמו רמוש טָאג לָאז ןוא
 ןיא ךיז טגניז יו ,ןוא ליומ ןרעביא ךיז טסיג סָאװ ,קינָאה רערעווש ַאזַא זיא
 .טינ סע טלַאפ ןירַא ליומ ןיא ןוא --- רעדיל עשיסור-טלַא יד

 "יירש זַא ,ןענופעגסיוא "ּפמוז םענעדלָאג; ןייז טימ סע טָאה ןַאמזַאלג

 ליוו ןעמ ןעוו וליפא ןוא ןענַאמָאר רַאפ ןדלעה עטכעלש רעייז ןענייז רעב

 ןַאמזַאלג טָאה ,טינ טשרע סע גיוט ,טכעלש ןייז ןלָאז ןדלעה יד זַא ,ןוויכב
 ןלָאז סָאװ ןדיי עשידיי ,ןבעל ןשידיי רענַאקירעמַא ןיא ,ךיז םורַא טכוזעג
 ענייז ןריטוקסיד ןוא דייר ענייז ןדייר וצ לגוסמ ןייז ןבעל ןכעלגעטלַא ןיא
 -ללכ ,רערעל עלעפייה ַא ןשיווצ ןענופעג זיולב ייז טָאה רע ןוא ןעמעלבָארּפ
 | ןטנעגילעטניא עלענָאיסעּפָארּפ ןוא רעוט

 רעליימ עשידיי ייווצ ןייק ןענופעג טינ רע טָאה ןיײלַא קלָאפ ןיא רעבָא
 רעד ןעוועג זיא גָאלַאיד סנַאמזַאלג .גָאלַאיד ןייז ןדייר ןענעק ןלָאז סָאװ
 ןטנעגילעטניא:ךעלטינשכרוד םעד ןופ גָאלַאיד "קיעט דנע וויג; ,רעטלַא
 ןבָאה טזומעג ןשטנעמ ןטנעגילעטניא-ךעלטינשכרוד םעד טָאה רע .ןשטנעמ
 טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןעיידיא ענייז ןופ רעגערט ַא רַאפ ןכַאמ וצ םיא ידכ
 ,ןליּפשסיױא

 ןיא ןעקנירטרעד ןענעק ךיז לָאז סָאװ רעביירש רעד ןעוועג טינ זיא רע
 ןענעק לָאז סָאװ ,רעד ןעװעג טינ ךיוא זיא רע .ןענַאמָאר עשירָאטסיה
 יז טָאה רע ,טירבעגסיוא ןיײלַא טָאה רע סָאװ ,ןדלעה-ָאידוטס ןגעוו ןביירש
 ןעמוקעג זיא רע .טעטש ןופ ,רעזייה ןופ ,סַאג רעד ןופ ןעמענ טזומעג
 -נָאק ןדלעה ענייז ןשיוצ ןפַאש טזומעג טָאה רע ןוא קיטירק ךס ַא טימ
 ןפיוא טעילָאזעגנָא ןעוועג םיא זיא סָאװ ,סָאד ןעגנערבוצסיורַא ידכ ןטקילפ
 יו רעביירש עשידיי ערעדנַא ךס ַא ןופ רעמ םיא טָאה רַאפרעד ,ןצרַאה
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 טפול ןופ טביורעג טושּפ םיא טָאה יז לייוו ,עיצַאלימיסַא-ךַארּפש יד ןָאטעג
 ןָאט וצ סָאװ ןבעג ןדלעה ענייז ןעק רע זַא ,טליפעג טָאה רע ,ןבעל ןוא
 םעיינ םעד ןיא טקיטיונעג שממ ךיז טָאה רע ןוא ןדייר וצ סָאװ טינ רעבָא
 ףיוא ןגירק ךיז ןלָאז ןדלעה ענייז זַא טלָאװעג טָאה רע .גָאלַאיד ןשידיי
 ןלָאז ייז זַא ,שידיי ףיוא ןצרַאה ןופ ןדײררעטנורַא ךיז ןלָאז ייז זַא ,שידיי
 סעדווירק ערעייז ,ןבעל םעיינ םוצ ןסַאּפוצ ךיז ןענעק טינ רעיײיז ןריזילַאנַא
 קיטָארע ןגעוו ןוא ןבעל ןעילימַאפ ןגעוו ןדייר ןלָאז ייז זַא ,רעדניק יד וצ
 םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע יוװ רעטנָאלּפפױא ןוא רעטנַאלּפרַאפ ןבלעז םעד טימ
 ,ןטּפשמ ןיילַא ךיז ןלָאז ייז זַא ,טלָאװעג טָאה רע ,ןבעל ןשידיי רענַאקירעמַא
 ,טַאהעג ייז וצ טָאה רע סָאװ תונעט עפרַאש עבלעז יד ןבָאה ךיז וצ ןלָאז יז זַא
 טָאה עיצַאלימיסַא-ךַארּפש .ןדייר טרעהעג טינ ייז ןבָאה ןרעיוא ענייז רעבָא
 זיא סָאװ ,םוצמצךַארּפש ַאזַא רעדָא ,עיצַאזירַאגלואוו:ךַארּפש טכַארבעג רעדָא
 ,ןעמוקוצכרוד גָאט םעד םיוק ,רעטרעוװ םומינימ ַא ןעוועג

 זַא טלָאװעג טָאה רע ,ןדייר וצ טַאהעג ביל טָאה ןַאמזַאלג ךורב ןוא
 טָאה רע .ןכַאז עקיכות וצ ןדייררעד ךיז ןוא ןדיירסיוא ךיז ןלָאז ןדלעה ענייז
 ןופ רַאלובַאקָאװ ַא טכַארבעג ייז טָאה רע ,ןדלעה ענייז ןפלעהסיורַא ןעמונעג
 סע ןוא גָאלָאנָאמ ןגנַאל ןייז ןעמונעג טָאה רע .ץַאש-רעטרעוו םענעגייא ןייז
 םענייז גָאלָאנָאמ םעד טָאה רע .גָאלַאיד רעקיטש ףיוא ןפרָאװעצ ןוא ןכָארבעצ
 רעבָא טָאה רֶע .ןקירדסיוא יֹוזַא ךיז ןעק ןעמ ביוא ,טהנעטעגרעדנַאנַאפ
 שנייז טקידירפַאב טינ טָאה ןדלעה ענייז ןופ ןושל עטדערעג סָאד זַא טליפעג
 רעבָא ,ןדיילרעד וצ ןעוועג ךָאנ זיא ןושל עטכַארטעג סָאד .ןרעיוא ענעגייא
 ןַאמזַאלג טָאה ,ךיז ןשיוצ ןהנעטסיוא ןעמונעג ךיז ןבָאה ןדלעה ענייז ןעוו
 ןוא ןדײרמורַא ,ןדייררעד טזומעג ייז טָאה רע ,ףליה וצ ןעמֹוק טזומעג ייז
 ,ןדײרַאב טפָא ץנַאג

 ענעגייא ענייז ףיוא סעכ רעשירעלטסניק סנַאמזַאלג ןעוועג זיא סָאד
 רעייז ןעװַאהרַאפ סָאװ ,ערעפסָאמטַא רעזָאלכַארּפש ַא ןיא ןבעל סָאװ ,ןדלעה
 ,ךַארּפש רעייז ןשידניקרַאפ ןוא רעדניק ערעייז ךָאנ ןביג סָאװ ,ןושל ןגייא
 ,גָאט וצ גָאט ןופ רעטריצילּפמָאק ןרעוו ןוא סיוא ןסקַאװ רעדניק יד תעב
 ,רַאטנעמעלע-קסעטָארג ייז ןרעוו

 ,ןבעל ץנַאג ןייז טריפעג ןַאמזַאלג טָאה ןדלעה ענייז טימ לפוד םעד טָא
 ךיוא רעכיז ןוא ןבעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ דנעב ףלעווצ ענייז עלַא ךרוד
 -טיש-רעטקַארַאכ וצ ךרדחה תציפק רעטשטנעבעג רעד זיא גָאלַאיד .גָאלַאיד רעד --- עטסקיטכיוו עמַאס סָאד טלעפעג טָאה םיא רעבָא ,עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי םעיינ ןופ ,גרוטַאמַארד רעד טינ ,רעקיטַאמַארד רעד ןרעוו טלָאװעג טָאה רֶע ,ןבעגוצסױרַא ןזיװַאב טינ טָאה רע סָאװ ,ערעדנַא ףלעווצ יד ךרוד
 ןעמ זיב ,רעטעלב עשּפיה ףיוא ןעּפ רעד טימ ןעּפירקס ףרַאד ןעמ .גנורעד
 ןעוו ,ןײלַא ךיז ןגעוו ןגָאז ןעק שטנעמ רעקידעבעל ַא סָאװ ,סָאד ןגָאז ןעק
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 יךַארּפש ןרָאװעג ןענייז ןדיי רענַאקירעמַא רעבָא .ןושל קידעבעל טדער רע

 ךיז ייב ךָאנ ןעק רעביירש רעשידיי רעד .סעקינטועימב-קפתסמ ,םינצבק

 ,רעטַאעט ןשידיי ןופ גָאלַאיד ןשיפַארגָאטָאפ םוצ ןרידָארגעד וצ ןלעוּפ טינ

 ,תמא-שיגַארט ,תוחּפה-לכל ,ךעבענ זיא סָאװ רעבָא ,שימָאק-יגַארט זיא סָאװ

 ןזייל וצ טכוזעג טָאה רע לייוו עּפָארײא ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא ןַאמזַאלג

 ײז ןעװ ,ןיייר ןדיי יװ ןרעה טלָאװעג טָאה רע .ןדייר ןופ םעלבָארּפ סָאד

 טָאה ,ןליוּפ ןייק ןעמוקעג זיא ןַאמזַאלג ןעוו ,ןסַאמ עטקַאּפמָאק ןיא ןבעל

 רעד רעבָא .עיצַאלימיסַאיךַארּפש יד ןעוועשוב ןעמונעג ךיוא טרָאד ןיוש

 טלָאװ .שידיי ןקיצרַאה ַא טדערעג ךָאנ טָאה טנעגילעטניא-רעטעברַא רעשידיי

 רַאפ טייצ רעמ ןגָארקעג טנעגילעטניא-רעטעברַא רעשידיי רעקיזָאד רעד

 "עטניא םעד ןפַאשעג ןעוועג רע טלָאװ ,טנעמירעּפסקע ןכעלרעדנואוו ןייז

 ,רעטרעוו ענרעּפלָאטש ןייק טינ שגָארטרַאפ שידיי .גָאלַאיד ןשידיי ןטנעגיל

 "טסורב עטיירב יד טימ רעטרעוו עקסלַארענעג יד .ןצלָאטש ףיוא ןעייג סָאװ

 רעד .לױמ ןשידיי ןיא ןיירַא טינ ךיז ןסַאּפ ,ןלַאדעמ טימ לופ סנטסַאק

 ןופ טכַאמעג טָאה סָאװ רעד טינ ,טנעגילעטניא-סקלָאּפ רעשידיי רעתמא

 "נילק-ךיוה יד ןכַאמ רעכייוו ןעמונעג ךיז טָאה ,ןושל-עטַאבעד ַא שידיי

 -סקלָאפ קידווענח ךס ַא טימ טריזילַארטיײנ ייז טָאה רע ,רעטרעוו עקידנעג

 ךס ַא טימ טלגנירעגמורַא רעטרעװ עקסלַארענעג יד טָאה רע ןוא ןושל

 טינ ,ומש חמי ,רעלטיה טלָאװ ,ןטַא-לָאס עשידיי עשימייה ןוא ערעייט

 ןופ טלָאװ ,עטיל ןיא ןוא ןליוּפ ןיא םיבושי עשידיי יד וצ ףוס ַא טכַאמעג

 טנעקעג טלָאװ סָאװ ,גָאלַאיד רעשידיי רעיינ רעד ןסקָאװעגסױרַא טרָאד

 טייצ רעבלעז רעד ןיא טלָאװ סָאװ ןוא קיטסירטעלעב עשידיי יד ןזייּפש

 .קיטסירטעלעב רעשידיי רעד ןופ ןרָאװעג טרילומיטס

 טָאה רע .ןרָאי עטסכעלקילג סנַאמזַאלג ןעוועג סָאד ןענייז ןגעווטסעדנופ

 עטנעגילעטניא עשידיי טרעהעג טָאה רע ,שידיי ןדייר רעדניק טרעהעג

 ןדייר קלָאפ סָאד טרעהעג טָאה רע ןוא ׂשידיי ןדייר ךעלדיימ ןוא םירוחב

 טַאהעג טָאה טײקמערָא עשידיי יד .טוג ןעוועג םיא זיא'ס .שידיי קידהיחמ

 טײקמערָא עשידיי יד ,ליומ קידבוט-םוי ַא יא ליומ קידעכָאװ ַא יא ,ליומ ַא

 ןַאמזַאלג ןוא ,שיטנַאמָאר ןעגנוזעג טָאה יז ןוא שיטסילַאער טנייוועג טָאה

 .הולש עשירעלטסניק טכיירגרעד טעמכ טָאה

 -טנַא עקירעמַא ןופ רעביירש ןגנוי םעד טָאה ץנעגילעטניא עשידיי יד

 רָאנ ,עקירעמַא ןופ רעביירש םעד רָאנ טינ ןוא ,עביל ךס ַא ןגָארטעגנגעק

 ןשטײנק-טכַאדרַאפ ןוא גרָאז עלַא .רעביירש רענַאקירעמַא םעד ךיוא עקַאט

 ,ןדנואוושרַאפ טעמכ ןענייז ןוא טכיילגעגסיוא רעלעטשטפירש םייב ךיז ןבָאה

 זיא סָאװ ,ערעפסָאמטַא רעשירעביירש ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא וליפא זיא רע

 ןדָאלעגנָא --- גָאט ןקידכעלייק ןצנַאג ַא שירעביירש ,טסוג ןייז טיול ןעוועג
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 -טסניק ַא ןענופעג טָאה רע .ןעמעלבָארּפ עשירעכיירש טימ טלגָאלעגנָא ןוא
 זיא רע .טײקכעלדנײרפטסַאג ךס ַא ןבעגעג םיא טָאה סָאװ ,הביבס עשירעל
 וליפא ןוא רעקסנימ ,רענליוו ,רענילבול ,רעװעשרַאװ יד רעביא ןעגנַאגעג

 ייב רעביירש ַא ןייז וצ זַא טליפעג ןוא טירט ערעכיז טימ ןסַאג רעוװקסָאמ
 "עטשטפירש ךס ַא טימ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא זיא רע .ףורַאב ַא זיא ןדיי

 רע .לופ ןעוועג זיא רַאדנעלַאק רעכעלגעט-גָאט ןייז ,ןטייקיטעט עשירעל
 ךיז טגָאלש ןעמ ביוא ןוא ,ןפיוקרַאפ וצ סעּפע טגנערב רע זַא ,טליפעג טָאה

 ןקערטש סָאװ ,םינוק גונעג ָאד ןגעווטסעדנופ ןענייז ,הרוחס ןייז רַאפ טינ
 ,טנעה יד סיוא

 -עג זיא ,תעל-תעמ ןצנַאג ַא רעלעטשטפירש ןייז טזומעג טָאה סָאװ ,רע

 ןרָאפעגמורַא זיא רע ןעוו ,ערעירַאק רעצנַאג ןייז ןיא ןטסכעלקילג םוצ ןעוו

 .עּפָארייא ןיא

 "טפירש ןייז רעבָא ,רעקיטנַאמָאר ןייק ןעוועג טינ זיא ןַאמזַאלג ךורב
 .ןַארַאפ זיא עקירעמַא ןיא .טריזיטנַאמָאר רע טָאה ערעירַאק עשירעלעטש
 םעד רַאפ ךיוא ,הביבס רעשירעלטסניק טפור ןעמ סָאװ םעד ןופ קינייװ רעייז

 רעלעטשטפירש רענַאקירעמַא רעד .רעלעטשטפירש רענַאקירעמַא ןשידיי-טינ
 .םלוע ןַא רַאפ סױרַא ןטלעז רעייז טערט רע .רעציז-עפַאק ןייק טינ עבטכ זיא

 .רעזעל ןייז טימ ןפערט וצ ךיז שינעפרעדַאב עטסדנימ יד טינ טָאה רע ןוא
 סרעביירש ןיא רָאנ ,רעביירש ןייז ןיא טינ ךיז טקיטיונ רעזעל רעד ,רעמ ךָאנ
 ַא זיא רע זַא ,ןיזטסואוַאב םעד טָאה רעלעטשטפירש רעד רעבָא .ךוב
 עטריזיטנַאמָאר יד .רענעגנואוצעגפיורַא ןייק טינ ןוא ,שטנעמ רעכעלצונ
 "מוא ןייז ןופ סױרַא טסקַאװ עקירעמַא ןיא רעביירש ןשידיי ַא ןופ ערעירַאק
 יד טימ רעזעל ןייז טכוז רע לייוו ,םלוע ןייז וצ טמוק רע .עגַאל רעלַאמרָאנ
 ןדייר םיא וצ ףרַאד רע זַא טלַאה רע לייוו ,רעזעל ןייז וצ טמוק רע .ןגיוא
 .ןרסומ וצ סָאװרַאפ ןוא ןגָאז ֹוצ סָאװ קידנעטש םיא טָאה רע .ךעלנעזרעּפ
 -םורַא רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא טינרָאג ןענייז העש עכעלטע עשירעביירש יד
 רעזעל םעד ןבעגנייא םעד טימ ,סעיצקעל יד טימ :טייקיטעט רעשירעביירש
 -יירש טימ ,קיטיײװצרַאה םעד טימ ןוא קיטירק רעד טימ ,רוטלוק לפעל-סע
 ,ןגיוארעניה יד ףיוא ןרעדנַא םעד רענייא ןטערט טימ ,ןעגנואיצַאב עשירעב
 רעד טימ ןוא טייקכעלצונמוא רענײמעגלַא ןופ רָאדירָאק ןגנע םעד ןיא
 טצענעג יז יוװ ,טייקיבייא רענעגייא רעד וצ טיײקמַאזקרעמּפיוא רעקידרדסכ
 .ללח ןסיורג םעד ןיא ןיירַא ךיז

 -טפירש'םורַא יד ייס ןוא עשירעלעטשטפירש יד ייס טָאה עּפָאריײא ןיא
 זַא ,טליפעג טָאה ןַאמזַאלג ךורב ,טפַאה ַא טַאהעג טייקיטעט עשירעלעטש

 ןעוועג טינ זיא סָאד .רעליימ יד ןיא ןגָארט םיא ןלעװ רעדניק-לוש עניילק
 ןעוועג שממ סָאד זיא ןענַאמזַאלג רַאפ רָאנ ,הוואג עשירעלעטשטפירש ןייק
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 -ןבעל רענַאקירעמַא ןייז --- טלעפעג עּפָאריײא ןיא םיא טָאה ךַאז ןייא ,טפול

 ,ענייז רָאי ןצכַא עטשרע יד ךָאנ טקנעבעג רע טָאה עקירעמַא ןיא ,רעגייטש

 -עלבָארּפ רענַאקירעמַא-שידיי ענייז ךָאנ טקנעבעג רע טָאה עּפָאריײא ןיא ןוא

 רענַאקירעמַא-שידיי טימ ןושל שידיי ןעגנערבנעמַאזוצ טלָאװעג טָאה רע .ןעמ

 ךיז בָאה'כ .טיקטגירקעצ סנַאמזַאלג ןעוועג סָאד זיא .רעגייטש-סנבעל

 ןופ רעדָא ,ןבעל סנַאמזַאלג ןופ לאירעטַאמ ןצונַאב וצ טיהעג טייצ עצנַאג יד

 -- רעטכייל ךס ַא טנעקעג רשפא ןטלָאװ סָאװ ,ןכירטש-רעטקַארַאכ ענייז
 -וצמוא סנַאמזַאלג ןרעפטנערַאפ --- רעקיפיואנביוא לסיב שּפיה ַא רַאפרעד

 רעייז ןענַאמזַאלג בָאה ךיא ,טייקטקידירפַאבמוא ,טגָאזעג רעסעב ,טייקנדירפ

 רעביירש םעד ןרעלקרעד וצ סיורג ןעוועג זיא ערה-רצי רעד ןוא טנעקעג טוג

 שיטנעדיא טולָאסבַא ןעוועג זיא ןַאמזַאלג שטנעמ רעד רעבָא .שטנעמ ןכרוד

 .ןעוועג זיא רע סָאװ םעד ןופ ןעמונעג ךיז טָאה טייקרעטיב ןייז .רעביירש ןטימ
 ,גנולענק ַא ןָא דמלמ ַא --- רעטושּפ ךָאנ רעדָא ,ךיירגינעק ַא ןָא גינעק ַא

 -רענָאיּפ ןָאט טלָאװעג טָאה רע .םולח ןסיורג ַא ןעזעג שורפב טָאה רע

 -עלבָארּפ רעשירעלטסניק רענַאקירעמַא-שידי ןופ טיבעג ןפיוא ,טעברַא

 יָאנ רעשידיי רעגנוי א ןעמוק לָאז'ס זַא ,טייצ ןעוועג ןיוש זיא'ס ,קיטַאמ
 ןיימ'כ .ןיביל ןוא ןירבָאק ןופ ףלא םעד ךָאנ "תיב , ןגָאז לָאז סָאװ ,טסילעוו
 .גונעג טַאהעג דָארג רימ ןבָאה רעקיטנַאמָאר לייוו ,"תיב , ןשיטסילַאער ַא

 -טוג ַא ,םירישכמ עשירעלטסניק עטוג טימ ןעמוקעג זיא ןַאמזַאלג ןוא

 טפירש-יולב רעטנַאלּפעג-סיוארָאפ ַא טימ ןוא ןטנעמוקָאד טימ רעטיירגעגוצ

 ןשידיי ןרעגניא םעד ךיז ףיוא ןעמענ טעװ רע .רוטקעטיכרַא רעיינ ַא ןופ

 ,ןטרילוקיטרַא-רעמ םעד ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ביױהנָא ןופ ,טנַארגימיא

 -םירבא ןיײרַא טברַאטש סָאװ ןוא דנַאל םעיינ ןיא ןבעלניײרַא ליוו סָאװ ,םעד
 רעטכייל וצ ןייז רַאפ ןרסומ םיא טעװ רע ,ןטּפשמ םיא טעװ רע .זייוו

 ייס ,עשינַאקירעמַא-קידנסיורד עמַאס סָאד ןּפַאכפױא ןייז רַאפ ,טײקיבעגכָאנ
 ַא טימ ךיז ןקידירפַאב רַאפ ,ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןיא ייס ןוא סענזיב ןיא

 ,אבה-םלוע טיול ַא ןוא טּפַאשקנעב-םומינימ

 רַאפ טלעטשעג ךיז רע טָאה סָאד -- ןצנַאג ַא רוד ַא ןטּפשמ טעוו רע

 ןעניפעג ןוא ןטרעװ ןצַאשרעביא רוד םעד רַאפ טעֹו רע .בָאגפיוא ןייז

 טָאה רע יװ רעכיג ךָאנ קעװַא םיא ןופ זיא רוד רעד רעבָא .ןטרעוו עיינ

 רעקיטפַאהרעביפ ַא ןעוועג זיא ןַאמזַאלג ןוא --- טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז

 -עג טָאה רע סָאװ ,גנוקנערק טפַאשרַאפ םיא טָאה טּפיוהרעד .רעביירש

 ןעוועג רָאנ טשינ זיא קילגמוא סָאד רעבָא .גנוצ ַא ןָא םענייז רוד םעד טּפַאכ

 ןייק סור ַא טמוק "ַאקיזַאי זעב; ןַאמָאר ס'ָאקנעלָארָאק ןיא .ס'נַאמזַאלג

 זנוא ייב .טײקיזָאלגנוצ ןֹופ עידעגַארט יד רעביא ךיוא טבעל ןוא עקירעמַא

 -נייא ןופ עידעגַארט ַא רָאנ ,עידעגַארט עשיטנַארגימיא ןייק טינ סָאד זיא
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 עשידיי עלַא .גנוצ רעשידי רעד טימ ןרעטנָאלּפ ןופ ,טייקטעוועדנופעג
  טָאה רענייק רָאנ ,ןושל ןשידיי ןופ הדירי רעד ףיוא תודע ןענייז רעביירש
 רדסכ טָאה רע לייו ,רע יו ךעלנעזרעּפ-שיגַארט ױזַא ןעמונעג טשינ סע
 ןדייר טזומעג רדסכ טָאה רע ןוא ךַארּפש ןופ םעלבָארּפ ן'טימ טפמעקעג
 ,ןדלעה ענייז רַאפ

 "עג טינ יױזַא רענײק זיא ןעמַאנסיוא עטלייצעג טימ לייוו ןוא
 ןטילעג רעקרַאטש ךָאנ רע טָאה ,רע יװ רעביירש רעקיד'רדסכ רעד ןעוו
 ,עלָאר רעשירַארעטיל םורַא רעצנַאג רעד ןופ עגַאל רעכעלרעכעל רעד ןופ
 רעביא ייליבוי ןקירעי-קיצפופ ןייז טרעייפעג ןעמ טָאה קירוצ גנַאל טשינ
 לָאמטפָא זיא "טָאה ןעמ, .טָאה ןעמ ,ױזַא רָאנ ךיז טדער'ס .עקירעמַא ץנַאג
 "רעניא ןַא זיא "טָאה ןעמ, רעד .רעביירש ןופ בורק רעטנעָאנ רָאג-רָאג ַא
 טקילפעצ ןוא סעיזוליא טּפַאש סָאװ ,ןיילַא ךיז טימ ךיז טגירקעצ סָאװ ,לדעש ךעל
 רעד יו ,ךעלרעּפנישַאב טעז ןֹוא וזַאמַאלַאק ןייק טרָאפרעד סָאװ ,ייז
 ,ט'שלח רעביירש רעד יוװ ןוא רעביירש ןכָאנ ט'שלח'עג שממ טָאה רעזעל
 ,רעזעל סמענייק זיא סָאװ ,רעזעל ַא טעזרעד רע ןעוו

 טָאה רע ,ןעמעלַא טימ ןלייט טלָאװעג קילגמוא סָאד טָאה ןַאמזַאלג
 "ניא רעשירעלעטשטפירש רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה רע --- טַאהעג טנייפ
 וליפא ןגָאמרַאפ רימ רעבָא .תומה םס ןעוועג סָאד זיא םיא רַאפ .טײקמַאז
 קילגמוא ןייז טימ טפמעק רענייא רעדעי .קילגמוא רַאפ הביבס ןייק טשינ
 "עג טשינ טָאה ןַאמזַאלג .ענימ עכעליירפ ַא לָאמטּפָא טכַאמ ןוא ךיז רַאפ
 94 עצנַאג ךעלקילגמוא ןעוועג זיא רע .ענימ עכעליירפ ןייק ןכַאמ טנעק
 .,רעביירש רעשידיי ַא תעל-תעמ ןצנַאג ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,גָאט ַא העש

 רשפא ןוא ןשטנעמ טימ ברַאה וצ ןעוועג לָאמטּפָא זיא ןַאמזַאלג ךורב
 ןעמ ןעק ןבעל ןשידיי רענַאקירעמַא םוצ .ןדלעה ענייז טימ ברַאה וצ ךיוא
 ףױא טייג סָאװ בעל ןשידיי ןצנַאג םוצ יוװ ,תונמחר ךס ַא טימ ןייגוצ
 "רַאפ טשינ טָאה ןַאמזַאלג ןוא --- רָאמוה טימ ןייגוצ ךיוא ןעק ןעמ ,זָאלג
 רענַאקירעמַא-שידיי סָאד זַא טניימעג טָאה רע לייו .רָאמוה ןייק טגָאמ
 ןדלעה ענייז ןָא ןעוועג םקונ טפָא ךיז רע טָאה ,םיא ןָא םקונ ךיז זיא ןבעל
 ןעוװעג טרעשַאב טינ םיא זיא ןכַאל קידיירפ רעבָא ,טכַאלעגסיוא ייז ןוא
 ןכַאל טנרעלעגסיוא טינ םיא טָאה ןבעל סָאד

 ,קרעוו ס'נַאמזַאלג ףיוא קיטירק רעטלַאק ַא ןופ טייצ יד טשינ טציא זיא'ס
 דנעב 24 עטקורדעג-טינ ןוא עטקורדעג ענייז ןופ זַא רעכיז ןיב'כ רעבָא
 יד ךיז ןיא ןגָאמרַאפ סָאװ ,ןכַאז לָאצ עשּפיה ַא ןביילקסיוא ןעמ ןעק
 -ףעּפ ןעלדנַאװרַאפ ןענעק ןופ דיירפ י- ,ןפַאש ןופ דיירפ עכעלרעניא
 .םזיגַארט ןשירעלטסניק ןיא עידעגַארט עכעלנעז
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 לַאנים י יי

 זיא סָאװ ,ןטעָאּפ עטסגיטפערק ערעזנוא ןופ רענייא ,לַאגיס יי

 ,רעדיל ךוב ַא ןבעגעגסױרַא קירוצ טייצ ַא טימ טָאה ,לאערטנָאמ ןיא בשות ַא

 רעבָא ,רעדנואוו סיורג ַא ןעוועג ןײלַא סָאד טלָאװ .,ןטייז 800 רעביא ןופ
 רעדיל ךוב טנעצ ס'לַאגיס זיא סָאד סָאװ ,זיא רעדנואוו ערעסערג סָאד

 -עגּפָא אמתסמ טָאה לַאגיס .דניק-םיּפולמ ןייק טשינ זיא ךוב ןייא ןייק ןוא

 ערעדנַא יירד-ייווצ ַא ןגיל רעכיז טָאה רע ןוא רעדיל טנזיוט ייווצ ַא טקורד

 ,קורד םוצ טיירג ןענייז סָאװ רעכיב

 ןופ רעדיל רעמ ןבירשעגנָא טָאה סָאװ ,טַאנגַאמ-רעדיל ַא זיא לַאגיס
 ןעמַאװצ ןעניקשוּפ ןופ רעדָא ,ןעמונעגנעמַאזוצ סטעיק ןוא ןָאריײב ,ילעש
 ןעקנעװשרַאפ טנעקעג טלָאװ עיצקודָארּפ-רעדיל ַאזַא .,ןװָאטנָאמרעל טימ
 לאגיס .י .י רעבָא ,ןעזסױרַא טינ ןצנַאגניא םיא לָאז ןעמ זַא ,טעָאּפ רעדעי

 ךיז ףיוא ןגָארט טינ לָאז סָאװ ,דיל ןייא ןייק ןבירשעגנָא טינ טציא זיב טָאה
 טינ ךס ַא ןַארַאפ ןענייז ענייז רעדיל יד ןשיוצ .רעטכיד ַא ןופ םתוח םעד
 ףרַאד ןלָאגיס וצ גנַאגוצ רעד רעבָא ,עקידנוזּפחב ךס ַא ,רעדיל עטקידנערַאפ
 -קידנשַאררעביא יד רָאנ ,ןבירשעגנָא טָאה רע רעדיל עיור ליפיוו טינ --- ןייז
 רעוויטקודָארּפ-לַאנעמָאנעּפ רעד סָאװ רעדיל עכעלרעדנואוו לָאצ עסיורג
 .טגָאמרַאפ רעטכיד

 רע לייו ?שינעטערעג עטשטנעבעג ַאזַא ןלַאגיס וצ טמוק ןענַאװנופ
 ןענייז רעטכיד עשידיי עלַא .ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ רעטכיד רעד זיא
 טרָאװ שידיי רעדעי זיא ןלַאגיס ייב רעבָא ךַאוּפש רעשידיי רעד ןופ רעטכיד
 רעטכיד רעד יא רעטכיד רעשידיי ַא יא זיא רע .ןײלַא ךיז רַאפ עמעָאּפ ַא
 .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא שידיי ןופ בבוח רעטסערג רעד זיא רע .שידיי ןופ

 ןבָאה שיאערבעה ןוא שידיי .שדוק ןושל --- שידיי זיא ןלַאגיס רַאפ
 -על ןוא עטדערעג ַא ןרָאװעג זיא שיאערבעה .ןלָאר יד טימ ןטיבעג ךיז
 זיא שידיי רעבָא .עכעלגעטיגָאט ַא ןוא עקידעכָאװ ַא ,ךַארּפש עקידעב
 רעדָא ,תודיחיב ןענעװַאד ןופ ךַארּפש יד ,ךַארּפש עטנװַאדעג ַא ןרָאװעג
 רעד ןופ בבוח רעטסנעש רעד ןרָאװעג זיא לַאגיס ןוא .םינינמ עניילק ןופ
 ,יז טגניז רע ,ריא טימ ךיז טלקיצ רע ,יז טלטרעצ רע ,ךַארּפש רעקידהיחמ
 ריא וצ טָאה רע .יז טפרַאש רע ,יז טלּפערּפ רע ,יז טגָאז רע ,יז טלטרעוו רע
 טקיטפערק רע ןוא טרָאװ שידיי ַא ןיא ןייעמ זיא רע .עביל עשיליכשמ ַא
 ףרַאד'ס לייוו וויטקודָארּפ רע זיא רַאּפרעד ןוא .הרוש רעשידיי ַא טימ ךיז
 ןעגניז וצ ןָא ןיוש ךיז טביוה'ס ןוא טרָאװ שידיי ַא ןזייװַאב רָאנ םיא וצ ךיז
 םיא טָאה'ס ןוא קעװַא זיא שטייט-ירבע ןופ ירבע רעד .ןצרָאה ןיא םיא ייב
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 ןוא ,רעליימ יד ןיא רעדניק עשידיי וצ ןיײרַא ךיילג זיא רֶע --- טקילגעגּפָא
 ,םוא טינ םיא ףיוא ךיז טקוק רענייק ,ןיילַא רענייא ןבילבעג זיא שטייט רעד
 ,שידיי ןופ בבוח רעשיגַארט רעד זיא רע .טרָאװ רעדעי דָאש ַא ןלַאגיס זיא
 ןָא ןוש טביוה שידיי ןעוו ,רוד ַא ןיא ןבעל וצ טרעשַאב זיא םיא לייוו
 טרעוו רעדנוזַאב טרָאװ רעדעי יו טעז רע .עלָאר ערעלוקעס יד ןרילרַאפ
 ,סיױא סע טכיײלג ,עמייש ַא יו ףיוא סע טביוה רֶע ןוא ןפרָאװעגקעװַא
 ,ןופרעד דיל ַא טכַאמ ןוא שוק ַא סע טיג

 -ַארט ןייק ןעוװעג טשינ זיא שיאערבעה ןופ בבוח רעקילָאמַא רעד
 -רַאפ ןוא תחנ טַאהעג טרָאװ שיאערבעה רעדעי ןופ טָאה רע .שנעמ רעשיג
 שידיי ידכ ץלַא טוט סָאװ ,רוד ןופ רעטכיד רעד זיא לַאגיס רעבָא .ןגינעג
 ךַארּפש רענעפרָאװעגקעװַא רעד וצ עביל ןייז זיא .עטכישעג ןרעוו ןיוש לָאז

 סָאװ ,עכָאּפע-גנַאגרעביא ןַא ןופ רעטכיד רעד זיא רע .עביל עשיגַארט ַא
 .טרָאװ שידיי רעדעי ןֹופ עידעגַארט יד ךיוא רע טליפ טגניז רע תעב
 םעד ןגעװ ןעגנוזעג ליפ ױזַא טָאה סָאװ ,רעטכיד רעשידיי ַא ךָאנ ָאטשינ
 ךיִל ןשידיי ןופ עידעגַארט רעד ןגעו ןוא רעטכיד ןשידיי ןופ לרוג
 רעכעלטלַאהניא רעד --- דיל ןופ ןלייט עדייב ןענייוו םיא ייב .לַאגיס .י .י יו
 טלָאװ שרעדנַא זַא ,טשינ טגָאז רע רעבָא .ןושל סָאד ,שובל רעד ןוא לייט

 -ַאב רֶע -- ןעגניז שעיוג םייוג רַאפ טלָאװ רע ןעוו ,ןעגנולקעג דיל ןייז
 ןפיוא קידנענייו ,טרעקרַאפ ,ןיינ ."ךַארּפש טנעלָאשט, יד טשינ טקידייל
 ןרָאװעג זיא שידיי ןופ סָאװ דיל ןייז טימ רע טזייוו ,שידיי ןופ גנַאגרעטנוא
 -סקלָאפ םוצ טרירעגוצ טנעה ערעכיזמוא טימ ךיז ןבָאה גורפ ןוא ץרּפ טניז
 ריא טרעּפכַא ןוא טסיורג רע ,הדמתה טימ טנװַאד ןֹוא טביוהרעד רע .ןושל
 ,קעװַא טפרַאװ ןעמ ילכ עכעלרעדנואוו ַא רַאפ סָאװ ,טזייוו רע ןוא ןעמָאנ

 ןופ רעטסיימ ַא רָאנ טינ ןוא שידיי ןופ רעטסיימ ַא זיא לַאגיס .י .י
 ןָאטעגפױא טָאה שידיי סָאװ ץלַא ןופ רערירטסיגער ַא רָאנ ,ןושל רעזדנוא
 ,טרָאװ עטעװָאכעג ןוא עטלּפַאצעגּפָא סָאד זיא שידיי ןייז .גָאט ןקיטנייה ןזיב
 ןופ טרָאװ עקידנטָאש סָאד ןוא רָאװ ןופ טרָאװ עטרַאה סָאד זיא שידיי ןייז
 טליּפשרַאפ ,טלטרעצרַאפ לקינייא ןופ ןֹוא ןדייז ןופ טרָאװ סָאד ,עיזַאטנַאפ
 ,טריזינרעדָאמרַאפ ןוא

 ערעזדנוא ןופ רענייא זיא לַאגיס זַא ,טגָאזעג ביױהנָא ןיא ךיילג בָאה'כ
 זיא לַאגיס זַא ,גנוניימ רעטגיוועגנייא רעד ךוּפיהל ,רעטכיד עטסקיטפערק
 ןיא טפָאלש ,לכעלוש ןיילק ַא ןיא טנוװַאד סָאװ ,עלעדיי ןיילק ַא ,לכעבענ ַא
 וצ גנַאגוצ "על, רעד טָא .עלעדיל ןיילק ַא טגניז ןוא עלעטעב ןיילק ַא
 סָאװ ,עלעדיי ןייק טשינ ןוא דיי ַא זיא לַאגיס .רעשלַאפ ַא זיא ןלַאגיס
 סָאװ ,רעלטסניק רעקיניזטסואוַאב ַא זיא רע .עלעדיל םורפ ַא ךיז טגניז
 רעשיגַארט רעזדנוא ןיא רעטכיד ןשידיי ןופ טלַאטשעג ַא טיובעגפיוא טָאה
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 רעזנוא ןופ טערטרָאּפ ַא רָאנ ,טערטרָאּפ-טסבלעז ןייק טשינ זיא סָאד ,טייצ
 טנוװוַאד סָאװ ,לרעטכיד ןפרָאװעגנָא סָאד ,לכעבענ סָאד זיא לַאגיס טשינ .רוד
 עשידיי עצנַאג יד זיא סָאד רָאנ ,לכלוש ןיילק ַא ןיא ןיילַא ךיז רַאפ דיל ןייז
  ,גנוטכיד

 ץלַאגיס ןעמונעג טָאה יז ,ןעזרַאפ קיטירק עצנַאג יד טָאה סָאד ןוא
 ןוא רעדיל , ךוב סלַאגיס ןופ .טַאמרָאפ-ןיילק ַא ןיא טגיוורַאפ םיא ןוא
 עשידיי סָאד .טעָאּפ ןקיטפערק ַא ןופ גנַאזעג סָאד סױרַא טגניז ,"ןביול
 "ייצטנייה רעצנַאג רעזדנוא ןופ לגיּפש רעמורק רעד זיא סנייז לרעטכיד
 סָאװ ןיא ,לגיּפש רעשיטעקָאק ןייק טשינ זיא'ס .,גנוטכיד רעשידיי רעקיט
 םעד ןופ עלָאר רעד ןיא ךיז ןעעז עלַא רימ רָאנ ,ןיײלַא ךיז טלגיּפש לַאגיס
 טימ ןײלַא ךיז טעװעטַאר סָאװ ,לרעלטעב-שידיי םענעסױטשרַאפ ,ןקירעביא
 רימ ןבָאה סָאװרַאפ ,טײקמַאזניא רערעטצניפ רעד ןיא תוליפת עשידיי
 סנעמעלַא רעזנוא זיא'ס זַא ,סעציײלּפ ס'לַאגיס ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ץלַא סָאד
 ךיז טצעזרעביא --- זנוא טנרָאװ סָאװ ,טייצ רעקיטציא רעד ןיא לטנַאמ
 ,טייקכעלגנעגרַאפ יד ןצעזרעביא ךייא טעוו'ס רעדייא ,טייקיביא רעד ףיוא

 -רךָאפ ןוא ןטניילקרַאפ םעד ןופ רעטכיד רעסיורג רעד זיא לַאגיס .י .י
 "מוא םעד ,ןקירעביא םעד ןופ ,עכָאּפע רעזדנוא ןופ רעטכיד ןשידיי ןטמעש
 ןיא ,גנַאגפיוא טימ ןייש זיא ,ליומ ןייז ןיא טרָאװ'ס סָאװ םעד ןופ ,ןקיטיונ
 -ָאילימ ןופ גנוטָארסױא רעד ףיוא טגָאלק ןעמ ןעוו לייוו .גנַאגרעטנוא רעזנוא
 ןיא טרָאװ ןשידיי ןופ גנוטסיוװרַאפ רעד ףיוא ךיוא ןעמ טגָאלק ןדיי ןענ
 ןטלּפָאט ַא טבעלרעד טָאה סָאװ ,רוד רעד סָאד ןענייז רימ .רעליימ עטיוט
 טליפ ןוא טסייו רעביירש רעשידיי רעדעי .שידיי ןוא דיי ןופ --- ןברוח
 "רַאפ ַא טעו רשפא זַא ,סנ ַא ףיוא טפָאה רע .גנַאגרעטנוא ברע זיא'ס זַא
 ןרעּפיהרעביא רימ ןלעוװו רשפא ,ןעמוק קירוצ רוד רענעסעגרַאפ ןוא רענעריול
 רשפא .תורוד עקידנעמוק יד רַאפ ןטלַאהַאב סע רימ ןפרַאד רשפא ,רוד ַא
 -- רעדורב ןייז ןופ רעטיה רענעגנואווצעג רעד רעביירש רעשידיי רעדעי זיא
 ? שידיי

 ןשידיי םוצ ןעגנַאזעג טימ ,רעדיל רעכיב ןיינ עקידרעירפ יד ךרוד
 ,קיריל'ךיא יד טשינ ,םזיריל ןתמא םעד טכוזעג לַאגיס טָאה ,טרָאװ
 -לַאגיס .ןעגנולעג םיא סע זיא לָאמ עלַא טשינ .קיריל עוויטקעלָאק יד רָאנ
 סָאד ,דיל עמינָאנַא סָאד טכוזעג טָאה רע ,גונעג טַאהעג רע טָאה רעדיל
 רַאפרעד .דיל סנעמעלַא ןרעוו ןוא ןיילַא ךיז רַאפ ןבעל ןענעק לָאז סָאװ דיל
 וצ ןייגרעד טלָאװעג טָאה רע ,דיל ןבלעז ןוּפ ןטנַאירַאװ ליפיוזַא רע טָאה
 סָאװ ,ערעדנַא טנזיוט וצ ךעלנע טיײקרעדנוזַאב ןייז ןיא זיא סָאװ ן'לַאגיס
 ,רענעייל ןרַאפ ךיוא רָאנ ,רעטכיד ןרַאפ טנַאסערעטניא רָאנ טשינ זיא

 געוו םעד ןכוז עטנשקערָאּפ סָאד ןעוװעג זיא טײקינָאטניײא סלָאגיס
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 זיא'ס ,ךיז וצ יירטעג ןייז וצ רעווש זיא'ס .ךיז וצ רדטכ ןייג ךרוד ,ךיז ןופ
 ,הגרדמ ַאזַא וצ ךיז וצ טפַאשיײירטעג יד ןביוהרעד וצ רערעווש ךָאנ רעבָא
 טגָאמרַאפ ,ןיילַא ךיז ןיא ךיז ןרעהנייא עקיד'רדסכ סָאד זַא ןזייוו לָאז סָאװ
 טכוזעג אקווד טָאה לַאגיס .ערעדנַא רַאפ ךיוא גונעג טייקיטכיוו ךיז ןיא
 רעדעי זַא ןײלַא םיא וצ טלּפָאנעגוצ ױזַא ןייז טשינ לָאז סָאװ ,דיל סָאד
 ,דיל ערעדנוזַאב סָאד טכוזעג טָאה רע .רעטכיד םעד ןּפעלשטימ לָאז דיל
 -מורַא לָאז ןעמ ןעוו וליפא ,טנאסערעטניא ןייז לָאז ןוא ןעקנעדעג ךיז לָאז סָאװ
 -ניא ןקעװ טעטימינָאנַא רעד ןיא לָאז סָאװ ,רבחמ ןופ ןעמָאנ םעד ןרעש
 ,רעדנואוו ןפורסיורַא ןוא סערעט

 ןרילרַאפ טשינ ךיז לָאז סָאװ דיל ַאזַא ךָאנ טקנעב רעטכיד רעדעי
 ןעגניז ןענעק לָאז סָאװ ,טנַאה רעד ןֹופ ןזָאלּפָא סע טעװ רבחמ רעד ביוא
 דיל ערעדנוזַאב סָאד סָאװ ןצעזעג טימ גנַאלקנייא ןיא ,גנַאזעג ןגייא ןַא
 רעדיל עכלעזַא ךס ַא וצ ןעגנַאגרעד זיא לַאגיס .י .י .ןײלַא ךיז רַאפ טפַאש
 -רַאפ וצ ןעגנולעג םיא זיא רעדיל לָאצ רעסיורג ַא ןיא .ךוב םעיינ ןייז ןיא
 ,רעטכיד ןופ לוק ןקיטרַאנגייא ןטימ רָאנ טשינ רענעייל םעד ןריסערעטניא
 ,דיל ןופ לוק ןקיטרַאנגײא םעד טימ רָאנ

 רעבָא .רעדיל ענייז ןיא שיפַארגָאיב ןעוועג לָאמ עלַא זיא לַאגיס י ;י
 ןוא ןעגנומיטש ןופ סעיפַארגָאיב ןעוועג ןענייז רעדיל עשיפַארגָאיב ענייז
 עשירעטסיימ ךס ַא ןַארַאפ ןענייז ךוב םעיינ םעד ןיא .סעיצַאוטיס ןופ טשינ
 ןטכעלש ַא טימ ,ןשזַאנָאסרעּפ שיילפ-ןוא-טולב טימ רעדיל עשיפַארגָאיב
 ג"ירת עלַא ןעוועג םייקמ רעכיז טָאה סָאװ ,רעקירטנעצָאגע ןשידיי ַא ,ןדייז
 "ןצמוא ןסעגרַאפ לייוורעד ךיז רע טָאה ןייז םייקמ סיורג ןופ רָאנ ,תווצמ
 -עגסיוא ןַא ןופ טשינ עיפַארגָאיב ַא זיא'ס .םותי ןעמירָא םעד ףיוא ןקוק
 יד טימ ןּפַאטנָא שממ ןעק ןעמ סָאװ תולד ַא ןופ רָאנ ,טײקמערָא רעטעטכיד
 ערעדנַא רעטנזיוט רעקילדנעצ רַאפ ךיוא שיפַארגָאיב זיא סָאװ ןוא טנעה
 ךיוא ךוב םעד ןיא זיא עיפַארגָאיבָאטױא עשירעטכיד ןייז .טיילעגנוי עשידיי
 ,ןרָאװעג ןביוהרעד םעד ךרוד זיא ןוא עיפַארגָאיב עוויטקעלָאק ַא ןרָאװעג
 ,טײקמערָא ןופ רענעגָאלשרעד ַא ןעמַאמ רעשידיי רעד ןופ טלַאטשעג ןייז
 טָאה ןוא רעדניק עריא ןופ טירט יד ןרעטיצוצּפָא ידכ זיולב טבעל סָאװ
 -גָאט החמש טימ טברַאטש סָאװ ,ךיז רַאפ טונימ עקידעבעל ןייא ןייק טשינ
 טימ טיילק עמערָא ןַא ריא רַאפ זןיא ןבעל סָאד לייוו ,סיוא-גָאט-ןייא
 רעגנוה ענסיּפ ןוא חוויר רַאפ תולד ףיוא טלפכעג ,ןפיוקרַאפ םוצ תולד
 רעקילדנעצ ךס ַא ןופ עמַאמ עשידיי יד זיא -- רעליימ עטנקירטרַאפ רַאפ
 רעשידיי ַא ,לַאגיס .י .י ןייא ןופ ךיוא רעבָא ,טיילעגנוי עשידיי רעטנזיוט
 | ,טײקמערָא ליפיוזַא ןופ רוביצ-חילש ַא ,רעטכיד

 רעדיל ךיוא ייז ןענייז ,לַאירעטַאמ ןשיפַארגָאיב רעייז ןופ ןעזעגּפָא רָאנ
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 עגנערטש ןופ הריד רעגנע רענעגייא ַא ןיא סיוא ךיז ןבעל סָאװ ,ךיז רַאפ

 סָאװ ,דיל ןרעדנוזַאב םוצ טנעָאנ ױזַא ןעמוקעג זיא לַאגיס לייוו ןוא ,םיללכ

 "מָאק ַא ,ערעכייד ַא ןרָאװעג ענייז קיזומ יד ךיוא זיא ,דיל סנעמעלַא זיא

 ןופ קיזומ ַא רָאנ טשינ ןוא ,הרוש טימ הרוש ןופ קיזומ ַא ,ערעטריצילּפ

 םעד ןגיוורַאפ וצ טיירג ךיז ןעלקָאש ןוא ןעמוק סָאװ ,ןבליז עכייוו ,עטיירג

 .רענעייל

 ןייז טנװַאד סָאװ ,עלעדיי םעניילק םעד ןופ טלַאטשעג סָאד רעבָא

 "נוא ךָאנ גָאט רעד ,םוהת םעד ןעגנירּפשרעבירַא סָאד זיא ךיז רַאפ שידיי

 -כעלמעװקַאב סנעמעלַא רעזדנוא ןופ ןפַאשעג טלַאטשעג ַא זיא'ס ,גנַאגרעט

 ,טיוט ברע ןבעל ןענעק וצ ידכ ,ןגעוו טייק

 -רעטנוא םעד ףיוא .ןעינק עקידרעטיצ טימ ,רעמ טשינ טרַאװ לַאגיס

 ןיוש שידיי זיא םיא רַאפ .טרָאװ ןשידיי ןטצעל םנופ ןוא שידיי ןופ גנַאג

 זיא'ס רעבָא .טיוט ןרַאפ ארומ סיוא דרָאמטסבלעז זיא'ס .,ןעגנַאגעגרעטנוא

 רע .קערש-טיוט ןקידרדסכ ןדיימסיוא ןוא ןבעל וצ ױזַא יוװ ןפוא ןַא ךיוא

 רעדייא ךָאנ גנַאגרעטנוא ןיא ןעגנוזעגניירַא ןעמעלַא זדנוא ןוא ךיז טָאה

 םורַא ךיז ןעיירד ,סרעביירש עשידיי יד ,רימ .ןעמוקעגנָא ןיהַא ןענייז רימ

 לָאמַא .לכלוש ןיילק ַא ןיא ןענװַאד רימ ןוא סעקינוָאװ-דעמַאל יד יװ

 לָאמַא ןוא רעטכיד עטעשזדנָאלברֲַאפ ןופ ןינמ רעניילק ַא ןעמַאזוצ ךיז טמענ

 .תודיחיב ןענעװַאד ןוא ןיליפת ןוא תילט ןָאטנָא ןעמ זומ

 רעדייא ךָאנ .קערש-גנַאגרעטנוא ןופ טזיילרעדסיוא ןיוש ןענייז רימ

 ךיז רימ ןבָאה ,טרָאװ ןשידיי ןטימ ןעמַאזוצ ןעגנַאגעגרעטנוא ןענייז רימ

 ,טייז רענעי ףיוא ,עטעװעטַארעג ןיוש ןענייז רימ .ןעגנַאגעגרעטנוא ןיילַא

 ענעגנַאגעגרעטנוא ,עגולק ַא ןעלטרעצ ןוא ןדע ןג ןיא ןיוש ןציז רימ ןֹוא

 ןופ ןושל םעד ףיוא ןקנַאדעג עשינַאּפָארּפ עלַא רעביא ןצעז רימ .ךַארּפש

 זיא סָאד .דיל עשידיי סָאד ןוא שידיי ןענװַאד רימ ןוא טייקילייה רעד

 ןופ רעגניז רעד ,רעטכיד ןשידיי םענעזָאלרַאפ םעד ןופ טלַאטשעג סָאד

 ןופ ײלמע ינא ימלא רעד ,ג"לי רעשידיי רעד ,טרָאװ ןקידנעייגרעטנוא םעד

 ַא -- לרעדיינש קיליײה יינ ַא ןופ שיאערבעה רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,שידיי

 .לרעביירש קילייה

 זיא רע רעבָא ןפַאשעג לַאגיס קחצי בקעי טָאה טלַאטשעג סָאד טָא

 "רעטסיימ ַא רָאנ ,עלעדיי-"על, ןייק ,לכעבענ ןייק ןרָאװעג טשינ רַאפרעד

 -עלַא רעזדנוא םעד ןיא טעז ןוא שידיי בבוח רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,טעָאּפ

 ,הפוקת רעקירעיורט רעזדנוא ןיא ,עלָאר עשיגַארט סנעמ

 ,רעדיל סלַאגיס עלַא ןופ קורדנייא םעד ףיוא טיובעג זיא לקיטרָא סָאד
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 טייז) :"טעבעג; ןופ "ב, דיל --- רעטסומ ןייא שטָאכ ןעגנערב ָאד ךיא ליוו
 : ("ןביול ןוא רעדילל 606

 ,םימותי ןצכַא ןופ רדח ַא כָאה'כ

 ,טלעוװ יד יװ ביל ןוא גרַאװניײלק רעייט

 ןעמייה ענעכָארבעצ ןצכַא ןופ

 ,טלעטשעגנעמַאזוצ גנולענק ַא ךיז

 ,דמלמ רעטסָארּפ ַא --- רערעל ןייק טינ
 ,ךרָאב ַא ןָא דיי ַא ךימ טעז ריא יװ
 ןמעמ ןיימ ןכַאמ ָאד ןלעװ ךָאנ טלָאװ'כ
 ,טרָאד יװ תמא ןוא ךעלרע ױזַא

 ןלענק עשידיי עלעסיב סָאד זַא
 ,טימעג םוצ ןייז רימ טפַאשביל טימ לָאז

 ןלעװש עטסיװ ,עבורח ןצכַא

 ,טירט עטרעטיצרַאפ עטצעל ןצכַא

 שידיי לסיב טצעל'ס רָאנ ,סהווצמ ןייק טשיג
 ,ּפיל סנכעלטיא ףיוא ךיז טשעל סָאװ
 שודיח ןוא רעדנואוו ַאזַא זיא'ס ןוא
 ,ביל ךָאנ סע טָאה רעצימע סָאװ

 ןבוַאטש זומ סָאװ דניק ַא יװ ביל ױזַא
 .טונימ ַא ,גָאט ַא ךָאנ טבעל סע רָאנ
 -- ןברק ַא טגנערב זדנוא ןופ רעדעי ןוא
 ,טולב עטקילייהעג סנּפָארט יירד

 ןגיוא יד ןיא קנַאלב רעקיאילג ַא
 --- ,ןייוו טרעװ םינּפ ןיא טייקכיילב יד ןוא
 ןגייווצ עקיטכַאנרַאפ ףיוא דלָאג ןוא טולב
 ,ןעייגרַאפ רעמוז ןטימ ןוז יד ןעװ

 ,םימותי ןצכַא עניימ טנרעל ,טנרעל
 ,תוא ןַא ךָאנ טעז'מ רָאנ ,טנװָא-טעּפש ןיוש
 ןעמיוק א ןופ ,טייו טרָאד : רעטצנעפ ןיא ןוא
 ,זָאר ןוא רוּפרוּפ עלעכיור ַא טיצ

 טרעוו "פיל סנכעלטיא ףיוא ךיז טשעל סָאװ שידיי לסיב טצעל'סא
 ,רעדיל עשיגעלע עסיורג ןיא טלדנַאװרַאפ ,דמלמ-שידיי םעד ,ןלַאגיס ייב
 .גנַאגרעטנוא רעזדנוא רעקירעיורט ךָאנ ייז ןכַאמ גנַאגפיוא רעייז טימ סָאװ

 ןברַאטש זומ סָאװ דניק ַא יװ ביל ױזַא
 ,טונימ ַא ,גָאט א ךָאנ טבעל סע רָאג
 --- ןברק ַא טגנערב זדנוא ןופ רעדעי ןוא
 ,טולב עטקילייהעג סנּפָארט יירד
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 זיא סָאװ ,"לַאװק רעטלַא רעד זיא רעטיולא ,ךוב קידרעירֿפ ןייז טימ
 טָאה סָאװ ,טעָאּפ ַא יו ןעמוקעג ךַאברעיױא םירפא זיא ,1940 ןיא ןענישרעד

 -עג זיא רע .טרָאװ עשירעטכיד עשידיי סָאד סיױרָאפ ןָאטעג קור ַא לסיבַא
 טכער שירעמיטנגייא ךס ַא טימ ןוא טפַאשעטַאבעלַאב ןגייא ןַא טימ ןעמוק
 ,םוטנגייא ןייז ףיוא

 טָאה רע ןוא גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא טרָאּפסַאּפ ַא טַאהעג טָאה רע
 טָאה רע .עקווָאניסעיל ןופ ? דיי ַא טמוק ןענַאװ ןופ ,טרימיטיגעל ךיילג ךיז

 טָאה לטנַאמ םעד .םיא ףיֹוא ןלַאפעג זיא לטנַאמ סניסעיל זַא טגייצרעביא
 דגב סָאד ןוא טייקידרענייבטיירב ןייז וצ טסַאּפעגֹוצ ןוא טיינעגרעביא רע
 ,טסַאּפעג טנכייצעגסיוא םיא טָאה

 רעבָא .עיצידַארט רעסיורג ַא ןופ שרוי ַא יװ ןענישרעד זיא ךַאברעיוא
 .טיובעגוצ ןוא טיובעגרעביא ךס ַא ,גנונעדרָא טכַאמעג טָאה סָאװ שרוי ַא
 יוִז טייקידוועריר רעמ ןוא טפַאשרעטסיימ רעמ ,ןושל יינ טכַארבעג טָאה רע
 ףיוא ּפָארט םעד טלעטשעג טָאה ןיסעיל ואוו טרָאד .טגָאמרַאפ טָאה ןיסעיל
 ןופ גנורעטסיײמַאב יד טנָאטַאב ךַאברעיױא טָאה ,טייקשירָאטער רעקיציה
 ענייז ןוא יורג ןעוועג טפָא זיא טרָאװ סניסעיל .הרוש רערעדנוזַאב רעד
 טגָאמרַאפ גָאז ןייז טָאה רעבָא רַאפרעד .עקיסַאלקטייווצ ןעוועג ןענייז ןעמַארג
 ױזַא ןעוועג טינ ךָאנ זיא לעטש סכַאברעיױא .,טעטירָאטיױא ךס ַא ךיז ןיא
 רעלעיצעּפס טימ ןוא ןושל גנוי טימ ןעמוקעג רעבָא רע זיא ,שיטעטירָאטױא
 ןרָאװעג ןביוהרעד םיא ייב זיא סָאװ ,םַארג ןופ טלוק םוצ טײקמַאזקרעמפיוא
  ,טעטיזָאוטריװ וצ

 ןכעלנעזרעּפ סקילַאיב ןָא םגה ,קילַאיב רעשידיי רעד ןעוועג זיא ןיסעיל
 ,טייקיטכיל רעכייוו ןייז ןָא ןוא טייקשירעדניפרעד ןייז ןָא ,ןח ןוא םזיטענגַאמ
 -ףָארטש סקילַאיב ןעמענרַאפ וצ ןעוועג רעווש לָאמטּפָא טלָאװ תולעמ יד ןָא
 "ןדלעה ןופ רעפורסיורַא ןַא רָאנ ,רעפָארטש ןייק ןעוועג טינ זיא ןיסעיל .דייר
 טײהנעגנַאגרַאפ רעד ףיוא טצעזעגרעביא טציא םעד טָאה רע .ןטלַאטשעג
 ןוא קילַאיב ייס ,עדייב רעבָא .טייקכעלגעט-גָאט עשידיי יד טריזירָאטסיה ןוא
 ,טפָארטשעג טָאה קילַאיב ואוו ָאד ,ןָאט ןשיאיבנ טגָאמרַאפ ןבָאה ,ןיסעיל ייס
 -םיוא רעמ ךס ַא טָאה קילַאיב רָאנ ,ימע ומחנ ,ומחנ טגָאזעג ןיסעיל טָאה
 ןופ ןַאטיט רעד .שידיי רַאפ ןיסעיל יו ,שיאערבעה רַאפ שירעטכיד ןָאטעג
 סָאד ךיוא ךיז ץוח טקנעדעג קידנעטש טָאה עיזעָאּפ רעשיאערבעה רעד
 ,ךיז ןקירדוצסיוא ידכ רעטרעוו ליפוצ טדנעוװשרַאפ טָאה ןיסעיל תעב ,טרָאװ
 ןייז ןגָאלשעגפיוא ךַאברעיױא טָאה ןקילַאיב ןוא ןעניסעיל ןשיוצ ץעגרע

 ןייז .טייקידשמוח ןייז ךיז טניפעג טייקשיאיבנ רעייז ןשיווצ ."טלעצעג;
 עטסעב ענייז ןיא זיא ןוא ןענוװַאד ןופ ןעמונעגסױרַא זיא טייקשיאיבנ לסיב
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 טגָאמרַאפ ,סניסעיל יװ ,דיל ןייז ךיוא ,טסָארּפ יא קילייה יא ןעגנוכיירגרעד
 -ביד טימ טינ ךיוא טלקניפ ןוא םזיטענגַאמ רעדָא ןח ןכעלנעזרעּפ ןייק טינ
 ךיי ַא זיא טלַאטשעג שירעטכיד ןייז .גנושַאררעביא רעקיטכיל ,רעשירעט
 רעד היבט רעיינ ַא .קוסּפ ַא ןיא טסיירט טכוז סָאװ טייצ רעזדנוא ןופ
 טָאטש סָאװ ןוא תולימה שוריּפ ָאי אקווד סייטשרַאפ סָאװ ,רעקיכלימ
 -עזייווגעוו ןוא טסיירט סױרַא רע טגָאלש ,קוסּפ ןטיירדעצ ַא ןופ קסעטָארג
 ,קוסּפ ןטשטייטרַאפ-טוג ַא ןופ טייקשיר

 ,קיטכיוו טינ זיא עקסַאמ ַא טלַאטשעג שירעטכיד סכַאברעיוא זיא יצ
 ןַאמטיהװ זַא ,יאנגל טשינ אקווד ןוא ,טלייצרעד ףַארגָאיב-ןַאמטיהוו ַא
 ןייז טליּפשעג םיא ןוא ןַאמָאר ַא סדנַאס שזרָאשז ןופ דלעה ַא ןעמונעג טָאה
 -עטסַארכעצ ַא ,רעקיצרַאה ַא ,רענעּפָא ןַא ןעוועג זיא דלעה רעד .ןבעל ץנַאג
 טדײשטנַא ןבָאה שממ לָאז דלעה רעד טָא ,רעטבילרַאפ-שטנעמ ַא ןוא רעט
 ןייז ןופ עלָאר יד טָאה ןַאמטיהוװ טלָאװ .ערעירַאק עשירעטכיד ס'נַאמטיהוו
 ןופ ףוס םוצ זיב טבעלעג םיא טָאה רע זַא ,לעיַאר ױזַא טליּפשעג דלעה
 ןגָאלשעגנָא ךיז טָאה ךַאברעיױא יצ קיטכיוו טשינ רַאפרעד זיא'ס .ןבעל ןייז
 קיטכיוו .ךיז ןיא טעװָאכעגסיױא םיא טָאה רע יצ ,דלעה ןשירעטכיד ןייז ףיוא
 טשינ ךיז רע ליו "ןטלעצעג סבקעיא ךוב יינ ןייז ןיא ךיוא סָאװ ,זיא
 -יטּפַא ןקירעיורט םעד ןופ ,טלַאטשעג-לּפָאט שירעטכיד ןייז ןופ ןדייש
 ךוב יינ ןייז ןיא ךיוא .רעשטייטרַאפ-קוסּפ ןקידתוטשּפ םעד ןופ ןוא טסימ
 -ץגּפָא הרוש ןוא טרָאװ ןייז ,טעטיזָאוטריוװ-זרעפ סרעטכיד םעד ךיז טעז
 ןיא יירטעג ױזַא טשינ םיא ןענייז ענייז תולעמ עקיזָאד יד רעבָא ,טייקטיה
 ,"לָאװק רעטלַא רעד זיא רעטיולא ןיא יו ,ךוב םעיינ םעד

 טָאה ךוב ןקידרעירפ ןיא .טלַאטשעג שירעטכיד ןייז טגונב ,לכ םדוק
 יז רעבָא ,טײקיטּפַאהטסײרט רעשידיי וצ ןעגנוזרעד ךיז ךַאברעיױא םירפא
 רעטסיירט םעד רעטכיד םעד רעטניה ,קיגַארט טימ ןעמוקעג זיא טסיירט
 ּפָאק ןטימ לקָאש רעדעי טָאה סָאװ ,שטנעמ רעקירעיורט ַא ןענַאטשעג זיא
 ליפיוזַא ףיוא .ןיינ ןקילייוװטייצ ַא ןבעגעג םיא ןוא ןטלַאהרַאפ לסיבַא ָאי ףיוא
 ןוא רעכוז-טסיירט ןופ ,טלַאטשעג ןגייא ןייז רעביא ןענַאטשעג רע זיא
 םעיינ ןייז טימ סנייא ןייז רע ליוו ךוב םעיינ םעד ןיא .רעניפעג -טסיירט
 וצ רעד רעטניה ,רענעט עשיגַארט קינייװ רעייז ךיז ןרעה'ס ןוא היבט
 רעטכייל זיא'ס זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ףרַאד ןעמ .טסיירט רענענואוועג-טכייל
 ,1945 ןיא יו ,1940 ןיא רעטסיירט ַא ןייז וצ ןעוועג רעקידנגייצרעביא ןוא
 ץרעזדנוא רַאפ ןגעלעג טשינ ױזַא תמ רעלַאנָאיצַאנ רעד ךָאנ זיא 1940 ןיא
 ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז ?ןטלעצעג ס'בקעי, ןופ רעדיל ךס ַא ,תמא .ןגיוא
 ,ךוב ןיא טריּפורג ךיז ןבָאה רעדיל יד יו רעבָא ,1949 ןוא 1940 ןשיווצ
 -גָאלק יד זיא ךעלרעייפ .ןפוא ןויטימירּפ וצ ַא ףיוא לסיבַא זדנוא ייז ןטסיירט
 טסיירט ןייז טליה ךַאברעיױא .טניירפ סבויא ןופ ןושל סָאד ןוא טסיירט
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 טגניז ןוא טגנילק סָאװ ,םירישה ריש ןופ קוסּפ ןקידשמוחישטייט ַא ןיא

 ,העבש ַא רַאפ קידבוט-םוי וצ לסיבַא

 ,?לָאװק רעטלַא רעד זיא רעטױל,, וצ בָאגוצ ַא זיא "ןטלעצעג סבקעי;

 ןענייז תולעמ סכַאברעיוא עלַא טעמכ .בָאגוצ רעכייר וצ ןייק טשינ רעבָא

 עטרעטלערַאפ ךס ַא ןענַארַאפ ןענייז ךוב ןיא .תונורסח טימ טקעלפַאב ָאד

 עקידעדזַאי עכלעזַא ןגָאמרַאפ סָאװ ,רעדיל ייוומייה ןוא רעקמייה ,רעדיל

 וו תורוש
 ןעניפעג ...ןעמוקעג סע טסייה ,ונ

 ,ץלעב ןיא תחנ ןייק טשינ וטסעװ

 ןעניר ייז ,רעכעד יד ךָאד טסעז וד

 ,טצלעמשעצ רעביטש יד ןגער ןוא
 (145 טייז)

 רעדָא
 ןסעגרַאפ בָאה'כ ,ויל-ויליעילַא
 ,טלעװ יד --- עלעגיצ עסייוו'ס
 ןסעדרעטניא ךיז טגירקעצ טָאהס
 ,טלעטשעג ךיז סנּפָאקוצ ןוא

 (158 טייז) :

 רָאג יצ
 טניװ רעד יוא ,טניװ רעד יור
 --- יָאװעג זייב ןייז ףיוא טינ טרעה

 -רעיוא יבגל ,עיּפָאזָאליּפ רעטרעטלערַאפ שּפיה ַאזַא טימ ךיז טקידנע סָאװ
 : טפַאשגנוי-זרעפ רעפייר סכַאב

 .טניװ ,ריד טיורטרַאפ טיוט טָאה טלעװ

 ייורטעג ךָאנ ןבעל םעד --- ךיא

 ךַאברעיױא םירפא .טעטיזָאיגילער עטכיײל-קיסָארדרַאפ ַא ךוב ןיא ןַארַאפ

 ןעק רע סָאװרַאפ ןוא ןביולג ןייז טּפעש רע ןענַאװ ןופ ןזיװַאב טשינ זדנוא טָאה

 ,םורפ סיוא סע טגניז'מ זַא ,םימחר אלמ לא ןעגניז שידיי ףיוא רָאלק ױזַא

 םעד ןופ לייט ַא זיא'ס לייוו ,ןדיילרעד וצ ךָאנ סע זיא ,חסונ-הליפת ןיא

 ןטייצ עקיטנייה סע לָאז ןעמ זַא רעבָא ,לּפערּפעג ןוא חסונ ןטניואוועגנייא

 ףיא םימחר אלמ לא םעד ןצעזרעביא רָאלק ןוא שידיי ףיוא ןעגניזרעביא

 טינ ריש .עינָאריא ןַא יו לסיבַא סע טגנילק ,"רעקידמערַאברעד טָאג;

 וצ ךיז ,גנוטכיד רַאפ וליפא ,ליפוצ לסיבַא זיא'ס .גנורעטסעל-טָאג יו

 ןעקנעשקעװַא םיא ןוא "רעקידמערַאברעד טָאג, טרָאװ ןטימ טציא ןפרַאװ

 ןיינ ."ענייר ןוא עקילייה, ןענָאילימ ,ןעלגילפ עקידהניכש יד רעטנוא

 עקידתומימת ליפיוזַא טּפעש רע ןענַאװ ןופ ןזיוועג טינ זדנוא טָאה ךַאברעיױא

 -יליטס ַא זיא "םימחר אלמ לא; דיל סָאד ,טייקמורפ ליפוזַא ןוא טסיירט
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 --- יו ,תורוש עטכעלש ייווצ עכלעזַא טימ ךיז טַאררַאפ סָאװ ,לעטשנָא רעטריז

 טרעביושעג טיוט טימ ייז ףיוא טָאה עגר עטצעל יד ןעוו

 (יקיסעמ-הליפת טינ זיא "טרעביושעג, םזיגָאלָאענ רעד)

 -- ןוא

 .םענורב ַא ןופ רעפיט זיא דָאנעג ןייז סָאװ טָאג

 ,("דָאנעג ס'טָאג , רַאפ גונעג ףיט טינ ץלַא ךָאנ זיא םענורב ַא ןופ רעפיט)
 רשפא טקיאורַאב "ןטלעצעג סבקעי; ןופ טעטיזָאיגילער עטכייל וצ יד

 ָאי ןזייוו סָאװ ,תורוש ןַארַאפ .רענעייל םעד טינ רעבָא ,ןיילַא רעטכיד םעד

 רעכיז ןענייז ןרוּפש יד רעבָא ,טייקיאור רעכעלרעניא רעד ןופ ןרוּפש יד ףיוא
 ;טגניז ךַאברעיױא .טסיירט עניימעגלַא ןייק טינ

 ירעיורט םעד יא ,ךיירפ יד יא טסיװרַאפ טסָאה
 ,טעברוהעצ טניװ ןפיוא םייה ןיימ טסָאה

 ,ןעיובפיוא טרָאװ ןיא יז קירוצ לעװ'כ
 ,תוברוח עשידיי יד ףיוא ןייוועג טימ

 ("ןטלעצעג סבקעי, ,97 טייז)

 : ןָאט ןבלעז ןיא רעפעגמוא רע טגניז (38 טייז ףיוא) שרעדנַא ץעגרע ןוא

 רעיורט םעד יא ,דיירפ יד יא ,םייה יד טסיװרַאפ טסָאה
 .טנעה יד ףיוא דניק ַא יװ ,ריד וצ ןגָארט ייז לעװ'כ

 וצ חוכ ךיז ןיא טנָאמרַאפ רע זַא ,טסיירט עשירעטכיד עצלָאטש יד טָא
 וצ רעדָא ןברוח םעד טרָאװ ןיא ןעיובוצפיוא ,גנַאזעג ןיא ןרירוװַאטסער
 ,"טנעה י- ףיוא דניק ַא יוװ (טָאג וצ) ריד וצ; גנוטסיוורַאפ עצנַאג יד ןגָארט
 לָאז סָאװ רָאנ .,טייקיאור רעזעיגילער טטעָאּפ םעד ןופ הביס יד רשפא זיא
 חוכ םעד רָאנ ,טרָאװ ןופ חוכ םעד טינ טגָאמרַאפ סָאװ ,לארשי לכ ןָאט טרָאפ
 ןוא טסיירט סכַאברעיױא טימ ןרעוו טסיירטעג ייז ןלָאז ױזַא יו ? ןייוועג ןֹופ
 "רעד טָאג, -- טעטיּפע ןטלַא םעד טימ ,טָאג וצ דנעוו סרעטכיד םעד טימ

 גנוצַאשּפָא ןיימ לדנַאװרַאפ ךיא זַא ,ןעמוקסיוא רשפא טעוו'ס ? "רעקידמערַאב

 ליוו'כ זַא ,זיא תמא רעתמא רעד רעבָא ,טַאטקַארט ןשיגָאלָאעט-יטנַא ןַא ןיא
 ליפוצ טימ טרירעּפא רעטכיד רעד טָאה ךוב םעיינ םעד ןיא זַא ןגָאז זיולב
 רעד .ןענָאלבַאש טשרע ןענייז ןטייקטיירג עזעיגילער ןוא --- ןטייקטיירג
 ,ןָאטעג ץלירג ַא רעדָא ןָאטעג שטיווק ןייק טינ לָאמ ןייא ןייק טָאה רעטכיד
 ךיוא "ןטלעצעג סבקעיק ןיא ןטלָאװ יאוולה .ןידה תא קידצמ זיא רע רָאנ
 רעד ץוח ַא ,טגָאזעג יו .טייקיאור רעטנווַאדעג ַאזַא רַאפ ןסָאװרַאפ יד ןגעלעג
 םענעגייא ןטימ ןברוח םעד ןעיובפיוא ןענעק ןיא טייקרעכיז רעכעלנעזרעּפ
 ,זדנוא רַאפ טינ טסיירט ערעדנַא םוש ןייק "ןטלעצעג סבקעי/ טגָאמרַאפ ,טרָאװ
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 "נָא סעּפע ךַאברעױא טָאה "ןטלעצעג סבקעי; ןיא זַא ,ךיא טלַאה רַאפרעד

 ,"לַאװק רעטלַא רעד זיא רעטיולא ןיא שיגַארט זיא רע ואוו ָאד .ןרָאװעג

 ,טשטייטעגסיוא וצ ןוא קיפיואנביוא ךוב יינ ןייז ןיא רֶע זיא

 ַאזַא ןוא "רעדורב ןיימ; יו דיל ךעלרעדנואוו ַאזַא טגָאמרַאפ ךוב סָאד

 -רעיוא ןענייז רעדיל ייווצ יד טָא ."רומזמ םנופ רַאנ רעד; יו דיל קיטרַאסיורג

 ןיא .חסונ רענעגייא ןייז ךיוא ןוא ךיז רַאפ דרַאדנַאטס רענעפַאשעג-יינ סכַאב

 רעייהעגמוא ליפיוזַא ןוא טייקכעלשטנעמ ליפיוזַא ןַארַאפ זיא רעדיל ייווצ יד

 | : קיזומ עמערַאװ

 ךשוח זיא לביטש ןיא ,ןשָאלעגסױא טכיל יד ןוא ,ביוש יד ןכָארבעצ

 ,טגיװרַאפ ןיוש ור רעקיבייא רעד ןיא ,טשטנעבעג ןבָאה סָאװ ,טנעה יד

 ,ןשיור ןקיּפעטס םניא ,טניװ ןפוא לוק סָאד ךָאנ םורַא טעשזדנָאלב'ס רָאנ

 ,טקישעג תבש ףיוא טָאה טָאג סָאװ ,םולשה יכאלמ יד טשטנעב ןוא

 יןעמיוק ַא רָאנ ,טנַאװ א רָאנ ,לעװש א רָאנ ?טעבעג סָאד טכַאנ רעד ןיא טרעה רעװ

 ,ריד רַאפ גנוגָאמרעד טימ לופ זיא הנבל ץינעּפ ַא סָאװ ,וד רָאנ

 םמוד םנופ דניק ַא יװ ,סױרַא ךיז טציא טשרע טסלקיוו וד סָאװ ,וד רָאנ

 יריט רעטנפעעצ רעטשרע רעד ןופ ּפירקס םעד ךָאנ רעהעג ןיא טסריּפש ןוא

 (58 טייז ,"רומזמ םענופ רַאנ רעד ,)

 ַאזַא טינ טגָאמרַאפ "לַאװק רעטלַא רעד זיא רעטיול, ךוב ןייז וליפא

 םולשה יכאלמ יד ןענייז ָאד טָא ."רומזמ םענופ רַאנ; רעד יו דיל טקעפרעּפ

 ןגייא "הנבל ץינעּפ , רעד זיא ָאד טָא .עטסירגַאב-ןגייא ןוא ענעעזעגיןגייא

 רעד ןופ ּפירקס רעד זיא ָאד .רצוא-טרָאװ םענעגייא ןופ ןבָארגעגסיױא

 סָאד .רעדנואוו רעשידניק רעטכע ןוא קיטסימ עטכע ריט רעטנפעעצ רעטשרע

 וצ ָאד טיג דיל ןופ קיזומ יד .םירישכמ עקיטרַאפ יד ןָא טעטיזָאיגילער זיא

 -רעביא טָאה רע סָאװ ,"םימחר אלמ לא; רעד יו טעטעיּפ ןוא רעטיצ רעמ

 -ַאשעג ךיז רַאפ סכַאברעיױא ןענייז רעדיל עכלעזַא ,ןטיירג ןופ ןעמונעג

 ,סָאמ רענענואוועג ןייז ןופ רעטנורַא טלַאפ רע ןעוו ןוא דרַאדנַאטס רענעפ

 ,דיל ןצנַאג ןרעביא טרעטַאלפ סָאװ ,ײןייש עלעדניירק סָאד , ןָא רע טרעוו
 ,לקניפ ַא ריד טכיל ַא טּפַאשביל טימ טיג ,ףיט רעד ןופ ,טייצ רעד ןופ ,טייװ ןופ
 .טנעה יד ןיא ןייש עלעדניירק סָאד טרעדניצא ךָאנ טסטלַאה וד יװ טסליפ וד

 .(86 טייז) י

 טגירק רע ןעוו ,רעדיל ענייז ןופ ּפָא ךיז טוט "ןייש עלעדניירק, סָאד טָא
 .ףיט רעד ןופ סיוא ייז טבָארג רע ןעוו טינ ןוא ,ןביוא ןופ טכייל וצ ייז

 ,ןכַאברעױא ייב ללכה ןמ אצוי ַא ללכב זיא "רומזמ םענופ רַאנ רעד ,

 עלַא ךיז ןעגניז רעדיל ערעגנעל סכַאברעיױוא ןוא דיל גנַאל ַא זיא דיל סָאד

 םענופ רַאנ רעד , .עיצַאמַאלקעד עטכייל ןרעוו ייז רעדָא ,ןטימניא סיוא לָאמ

 זיא ןוא קידרעבאלש טינ טנעמָאמ ןייא ןייק ףיוא טרעוו ,רעבָא ,"רומזמ

 ,הרוש רעדעי ןשיווצ ןוא הרוש רעדעי ןיא דיל טמַאצעג ַא
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 סכַאברעיוא ןופ ןגיובנגער רעצנַאג ַא ןַארַאפ זיא "ןטלעצעג סבקעיג ןיא
 ןעגניזרעביא קיניזטסואווַאב טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד זיולב תונורסח
 זיא רעטכיד רעד ."לַאװק רעטלַא רעד זיא רעטיױל , ךוב קידרעירפ ןייז
 -פָא רעגרע ךס ַא םיא ייב ןבָאה ייז רעבָא ,םיקוסּפ עקיטרַאפ טימ ןעמוקעג
 ,טשטייטרַאפ קיטכיר ָאי םיקוסּפ ענייז טָאה רע שטָאכ ,ן'היבט ייב יו ןטינשעג
 ןַארַאפ .דנַאטשוצ ןטליקעגּפָא ןַא ןיא ןביירש טינ לָאמנייק ןעק ךַאברעיוא
 ,ךַאברעיױא םירפא טינ רעבָא ,ךיירגלָאפרעד רעייז ןָאט סע ןענעק סָאװ רעטכיד
 ןיא טלעפ םיא סָאװ ,"ןייש עלעדניירק, סָאד וצ םיא טיג טייקסייה ןייז לייוו
 "עג ןטכייל ןוא עיצַאזיליטס ןופ ןטנעמָאמ ערעטכינ יד ןיא ,טייקליק ןייז
 :ױזַא ןעמַארג ךַאברעיױא ןעק ןענװַאד ןטלּפערּפ

 ,רעטכעט סמילשורי ךיא ןיב ץרַאװש
 ,רדק ןופ ןטלעצעג יד יװ ךיא ןיב ןייש

 רעטכעש יד רימ ףיוא ןענייז ןענַאטשעגפיוא
 .רעדיילק יד רימ ףיוא ןסירעצ ןוא

 6 טייז)

 יד ןעוו רעבָא ,םַארג רעטוג ַא עקַאט זיא רעטכעט טימ רעטכעש
 "רעד ַא ןיא .רעדיילק יד ןסיירעצ יו רעמ ייז ןעוט ,ןיוש ןעמוק רעטכעש
 ַא טימ תלהק ןעמַארג טינ לָאמנייק ךַאברעױא טעװ דנַאטשוצ םענעביוה
 "יא לעגש ןקסעטָארג

 "עג טינ לָאמנייק ךַאברעיױא טלָאװ טעטעיּפ רעטכע ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא
 -יטּפָא ענעטעבעג:טינ עכלעזַא (רעװַאלצַארב ןמחנ) ןענמחנ 'ר ֹוצ ןעגנוז

 -- יו ןעמזימ

 השורי ַא טזָאלעג ןמחנ 'ר טסָאה
 ירעכעב ַא יװ לופ יז זיא ןייו טימ סָאװ
 ,ןשוק וצ וליפא ןברוח םעד סָאװ
 לעטש םענופ ,לת םענופ ,לעװש רעד ןופ
 .לעה ןענעפעעצ ךיז טלעװ ַא טעװ

 (41 טייז)

 םעד דיי ַא יו טינ טליפ ךַאברעיױא זַא ,ןגָאז ,לשמל ,לָאז ךיא ןעוו
 רעבָא ,סָאװ-סייוו'כ ןָאט רימ לָאז ןעמ ןעוועג טרעוו ךיא טלָאװ ןברוח ןשידיי
 ןענייז ,"לעטש םענופ ,לת םענופ ,לעװש רעד ןופ, זַא ,ןגָאז ןלעװ ךיא זַא
 ייז ןענעק רַאפרעד זַא ןוא ןברוח םעד טינ ןליפ סָאװ ,תורוש עטלַאק עכלעזַא
 ךיז טעוװ טלעווא ַא זַא ,קילגמוא רעזדנוא ךָאנ ,ןָאט גָאז ןטכייל ַא ױזַא ךיז
 | ,טכערעג ןייז רשפא ךיא לעוװ ,"לעה ןענעפעעצ

 -כיד רענעטלָאשרַאפ רָאג רעדָא ,רעטשטנעבעג רעד זיא ךַאברעיױא
 רע טרעוו שדוקה חור ןָא לייוו .שדוקה חור ןָא ןביירש טינ רָאט סָאװ ,רעט
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 רע .עירעלַאג-ןדלעה רעשירָאטַאמַאלקעד ןייז טימ טריציפיטנעדיא טכייל וצ

 :טגָאז רע רָאנ ,ייז םורַא טינ ןוא ייז רעביא טינ טרעטַאלפ

 ,טַאהעג דרָאב עטור ַא לָאמַא טָאה סָאװ ,דיי רעד רָאנ
 ,םוטמוט רענלָאּפ ַא ---- רָאה עטקילפעגסיוא טימ םורַא טייג
 ,טַארבײנַאּפ רֶע זיא רעפרעד יד ןיא םייוג יד טימ
 ,יוג ַא --- דיי רעטלעטשרַאפ ַא

 ,ױזַא טוג זיא'ס יצ ,טינ טסיײװ רֶע ןוא
 ? םיא טמוק ןבעל יצ ,ןײלַא גָאז ,רע ליװ ןבעל רעבָא

 יד טָאה'ס רעבָא ,םַארג רעש'הירב ַא זיא "םיא טמוק, ןוא "םוטמוט;

 ,עיצַאמַאלקעדיָאלעמ רעביא ןביוהרעד טינ תורוש

 :שילַארטַאעט ױזַא רע טרעוװ לָאמטּפָא

 ,רעטעּפש ערוכיש יד ,ןרַאה םיתשילּפ

 יהמוא ןייד ןוא טָאג ןייד טרעטסעלעג ןבָאה
 ? רעטעג יד יצ ,דחא --- רעקרַאטש רעד זיא רעװ
 ,ןעמוקעג רעדיװ ריד וצ טפַארק יד זיא'ס זיב
 ,רעריפרַאפ-רעכַאל ןגעק טקרַאטשעג ךיד טָאג
 .רעריל ןוא רעלדיפ טימ רעגניז ,רימ וצ םוק

 ןפור וצ םעט לקיטש ַא ךָאנ סע טָאה "סידָאלעמ ורביהפ סנָארייב ןיא

 וצ) שקיריל ױזַא טינ םיא טפור ןָאריײב וליפא רעבָא ,"לערטסנימא םעד

 ."רעריל ןוא רעלדיפ טימ ,רעגניז ,רימ וצ םוק , (שיריל ןופ ןדיישרעטנוא
 עלעדניירק. סָאד ןעלקנוטרַאפ וצ ךיז ןיא טביולרעד ךַאברעיױא ןעוו

 :ךעלמיטסקלָאפ ױזַא ןעגניז וצ ךיוא ךיז רע טביולרעד ,"ןייש

 ,טרעיורט טשינ ,רעמייב ןגָאז ,ןיינ

 ,טרעיול זדנוא ףיוא טניװ רעטלַאק שטָאכ
 ,זייא ןוא טסָארפ ,יינש טגנערב רע שטָאכ

 טרעיודעג טשינ גנַאל --- ךָאד ריא טסייוװ
 ,דרעיור ףיוא ןסקַאװ וצ ןָא טבייה'ס ןוא

 ,סײנַארעביא רימ ןעילב

 ךַאברעיױא םירפא סָאװ ,טייקכעלמיטסקלָאפ עטרידיווער טינ ַא זיא סָאד
 רעטליקעגּפָא ןייז ןיא דָארג .ןעגניזוצסיוא העדב טַאהעג טינ רעכיז טָאה
 ןעו רעבָא .תורוש עטמַאצעגמוא סױרַא םיא ייב ךיז ןסייר טייקשירעטכיד
 רעטסיימ רעקידנעטשלופ רעד רע זיא ,סנַארט ַא ןיא ךיז טניפעג ךַאברעיוא
 -רעביא ױזַא טינ ךָאנ טָאה רעטכיד ןייק ,לאירעטַאמ ןייז ןופ רעשרעהַאב ןוא
 זיא רעטיול ,, ךוב ןייז טימ ןָאטעג סע טָאה ךַאברעיױא יװ ,ןײלַא ךיז טשַאר
 -ַארט רעד ןיא יא ןעועג רע זיא ךוב םענעי ןיא ."לַאװק רעטלַא רעד
 לייוו ,רַאפרעד רעײנַאב ַא .רעײנַאב ַא יא ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ עיציד
 סָאװ ,טפַאשרעטסיימ-זרעפ רעסיורג ַא ןוא ןושל שירפ טימ ןעמוקעג זיא רע
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 רעיינ רעד ,דיל ןצנַאג ןופ רוטקורטס רעד ןופ ןטילעג טינ לָאמנייק טָאה
 ןקידנוחטב ַא טימ דיי ַא טסייה סָאד ,טסימיטּפָא רעשידיי ַא ןעוועג זיא רעטכיד
 -רעטיול ןייז ןופ ךַאברעיױא רעד טנגיואוו "ןטלעצעג סבקעיג ךוב ןיא .ץכערק
 עטכייל עקילָאמַא ענייז ןופ ךַאברעױא םעד טימ ןעמַאזוצ ךוב ןקילַאװק
 ןעמַארג

 ןוא טנעָאנ טינ רימ זיא ךַאברעױא רעטכייל רענעי זַא ןבעגוצ זומ'כ
 ,ךיא ךיוא זַא ,רָאפ ךיז לעטש'כ .דמערפ רימ זיא ןביולג רעטכייל ןייז
 ןכַאמ ,סיוא ןסקַאוװ רעטכיד ןעוו .טנעָאנ טינ ןכַאברעױא ןיב ,לָאמַא ןופ
 סנרעדנַא םעד רענייא ביל דָארג ןגירק ייז לייוו רַאפרעד רעדָא םולש יז
 "עג ןגָאמרַאפ ייז סָאװ סעּפע ייב ךיז ןּפַאכ יז ןעוו רָאג רעדָא ,טייקדמערפ
 זרעפ רעקיטכיזרָאפ סכַאברעױא קרַאטש רעייז טלעפעג רימ ,ךעלטפַאשניימ
 ַא ןלעפעג רימ .רעדיל ערעסעב ענייז ןיא תורוש עטיובעג-ךייוו ענייז ןוא
 ,טפַאשרעטסיימ ערָאלק ךיז ןיא ןגָאמרַאפ סָאװ רעדיל ערענעלק ענייז ןופ ךס
 ,ָאד ןענייז ייז ליפיוו ףיוא תולעמ עלַא יד ךיוא רימ ןלעפעג ךוב םעיינ םעד ןיא

 וצ ַא רעדיל עטסרעמ יד ןיא זיא "ןטלעצעג סבקעיא ןופ תוטשּפ יד
 טָאה סָאװ ,"ןייש עלעדניירק, סָאד טינ ןגָאמרַאפ רעדיל ליפ וצ ןוא עטושּפ
 רעד זיא רעטיול, ןיא רעדיל סכַאברעיױא ךס ַא רָאג רעביא ןטכיולעג שוריפב
 ."לָאװק רעטלַא

 לָאמַא ןופ ןווימָאמ םמיװקלַא .ב

 ןענישרעד ןענייז סָאװ ,יירד דנַאב ,"ןעגנולמַאז עשירַארעטיל, יד ןיא
 טכעלטנפערַאפ טיװקלַא .ב רעלייצרעד ןוא רעטכיד רעד טָאה ,ָאגַאקיש ןיא
 ןענייז סָאד ."קרָאי-וינ ןיא לָאמַא ןופ ןוויטָאמא --- גנולייצרעד ערעגנעל ַא
 קיסיירד-ןוא-ףניפ טלַאה סָאװ ,גנולייצרעד יד .ןיז ןשילַאקיזומ ןיא ןויטָאמ
 -ַאזוצ ַא זיא ,םרָאפ-ךוב ןיא רעמ ךס ַא ןעמונרַאפ טלָאװ ןוא ,ןטייז עסיורג
 חוכ ןטימ ךיז טלַאה לטיּפַאק רעדעי סָאװ ,ןעלטיּפַאק ףלעווצ ןופ ליּפשנעמ
 טלָאװ סע יװ ,טעברַאעגסיוא זיא לטיּפַאק רעדעי .טײקצנַאג רענעגייא ןַא ןופ
 טביירט לטיּפַאק ערעדנוזַאב סָאד .ןיילַא ךיז רַאפ עלעווָאנ עניילק ַא ןעוועג
 לטיּפַאק עקיבלעז סָאד לָאמַא ךָאנ ןענעיילרעביא יו ,רעטייוו ןענעייל ױזַא טינ
 ןופ טײקיטרַאנגײא רעד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז לָאז ןעמ זַא טגניווצ סע ןוא
 ,קורדסיוא

 ,רעזָאירוק ַא טעמכ זיא גנולייצרעד רעגנַאל רעד ןופ טלַאהניא רעד
 ּפיטָאטָארּפ רעד -- רענעייל רעשידיי רעד זיא סָאװ ,רענעייל רעשידיי ַא
 קעװַאפ זיא ,ןלָאנרושז עניילק עשידיי ערעסעב יד ןופ רענעייל 280 עלָא ןופ
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 רעביירש עשידיי ןופ ריקומ רעטסערג רעד ןעוועג זיא סָאװ ,רע ,"םייוג יד וצ
 זדנוא טָאה ,עּפַאק ןשירַארעטיל ןצנַאג ןיא רעיוא עטסמַאזקרעמפיוא סָאד ןוא

 רעד ןוא ,טלעוו רעטיירב ןוא רעסיורג רעד וצ קעװַא ןֹוא ןזָאלרַאפ ךיוא

 טמוק טיווקלא .ב .,רענעייל ןשילָאבמיס ריא ןֵא ןבילבעג זיא עפַאק רעשידיי

 טָאה סָאװ ,עפַאק רעד ןלַאפעג זיא ןײגקעװַא ןייז טימ זַא ,ריפסיוא םוצ טינ
 -געמ יד ןָא רעבָא טקניו רע .רערעדנואווַאב ןייז ,"עסַאמ, ןייז ןריולרַאפ
 ןרָאװעג ןענוּפשעג ןענייז טסנוק ןגעוו תונעט עסיורג עלַא יד זַא ,טייקכעל

 טיװקלַא יוװ --- םָאווש ַא יוװ ןּפַאזנייא ןוא ןרעה לָאז רע ידכ ,ןגעוו דובכ ןייז ןופ
 ןוא רעניילק רעד ףיוא ןפמַאק עלַא יד זַא ;סודיּפַאל דלעה ןייז ןגעוו ,טגָאז
 ןשילָאבמיס ןפיוא גיוא ןַא טימ ןרָאװעג ןטכָאפעג ןענייז ענערַא רעלָאמש
 ןפיוא ,"םייוג יד וצ קעװַא זיא רענעייל רעד יוװ ךיג יױזַא זַא ןוא ,רענעייל
 ןלַאפעצ טסנוק ןופ זיוה-ןטרָאק סָאד זיא ,םילודג ערעזנוא עלַא ןופ געוו
 ,ןײלַא ךיז ןופ

 םעד ןבעג וצ ןעוועג ןסיוא טינ טיװקלַא זיא גנולייצרעד רעד טימ
 -יל ןשידיי םעד ןופ --- טסנרע ןסיורג ַא ןופ לַאפרעדנַאנַאפ ןקסעטָארג
 רעטסערג רעד סָאװ ןוא עמעט עקירעיורט ַא זיא סָאװ ,עפַאק ןשירַארעט
 טָאה רע .תורבקה תיב ןשידיי רעקרָאי-וינ ןפיוא טגיל עמעט רעד ןופ לייט
 -עטיל רעשידיי --- עמעט יד .,לכיימש ןטקנעברַאפ ַא ןבעגעג זיולב זדנוא

 קיטפיג ַא טימ ןרָאװעג טלדנַאהַאב לָאמ ַא ןיוש זיא --- עפַאק רעשירַאר
 תויח'ס זַא ,טעז ןעמ ןוא לכיימש ַא טיג טיװקלַא רעבָא ,לרעטכעלעג-קזוח
 ןעוועג זיא עפַאק רעד ןעוו ,ןטייצ ענעי ךָאנ טפַאשקנעב ןופ סיוא םיא טייג
 תסנכ ישנא רעד ןופ גנוציז עכעלטכַאנ-טכַאנ ןוא עכעלגעטיגָאט עלופ ַא
 זיא טרָאד ןוא רעטמירַאב ןוא רעסיורג רעד ןסעזעג זיא ָאד טָא .הלודגה
 ןוא ןשיט טעװַארּפעג ןבָאה עלַא ןוא רעסיורג ןוא רעטמירַאב רעד ןסעזעג

 ,דייר עטצריוועג ןופ שיט רעטעװַארּפעג ןייא ןעוועג סע זיא ןגעווטסעדנופ
 ,(םיעשר ןוא) םיקידצ יד ןשיווצ ןדע ןג ןיא זיולב ןעמ טרעה סנױזַא סָאװ
 ,רעדיל ןופ ףָאטש-יור רעד ןעוועג זיא ןוליח תחיש רעד .,רוטַארעטיל רעד ןופ
 ןבירשעג ןגרָאמרעביא-ןגרָאמ ןלעוו סָאװ ,ןעייסע עסיורג ןופ ,ןעגנולייצרעד ןופ
 ,סודיּפַאל ןוא ,טרעהעג סָאד ןבָאה סָאװ ןרעיוא יד וצ ןעוועג זיא ליואוו .ןרעוו
 ,ןשיט ערעדנוזַאב עלַא רַאפ ןרעיוא טַאהעג טָאה ,רענעייל רעשילָאבמיס רעד
 -ַאב ןייז ןופ חוכ ןטימ ,שיט ןסיורג ןייא יו ןטלַאהעגנעמַאזוצ טָאה רע סָאװ
 ,גנונעקרענא רעקידנרינימירקסיד םגה ,רעטיירג ןייז ןוא גנורעדנואוו

 רעד .ןעלטיּפַאק יירד עטצעל יד ןיא טגיל עמעט רעד ןופ סונ עצנַאג יד
 -יירש עשידיא ,"ברעמ טימ חרזמ, ןריפנעמַאזוצ טמענ רענעייל רעשילָאבמיס
 ןברק ַא טלַאפ רע ןוא "ןסעסקוס; ענערָאװעג ןוא ענעגנַאגעגקעװַא טימ סרעב
 רעסיורגא ַא .גנומענרעטנוא רעשיטסילַאעדיא טינ-ריש רעסיורג ןייז ןופ
 ןענעקַאב םיא טּפעלש רע סָאװ ,םיא טלדיז "רעביירש רעשידיי רעטמירַאב ןוא
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 סודיּפַאל .ענעצס עסואימ ַא רָאפ טמוק'ס ןוא טקודָארּפ רעיײװדָארב ַא טימ

 טפיולטנַא ןוא סעציײלּפ יד ףיוא סיפ יד טּפַאכ ,ךיז טקידיײלַאב רענעייל רעד
 ,ייז וצ זדנוא ןופ ןצנַאגניא

 ,ןטלַאהַאב טגיל עמעט עצנַאג יד ואוו ,ןעלטיּפַאק יירד עטצעל יד ןענייז
 יד סיױרַא ןזָאל ייז יו ױזַא לייוו ,גנולייצרעד רעד ןופ ןלייט ערעכַאװש יד
 רעבָא ,טריזילַאיוװירט גנולייצרעד עצנַאג יד טינ ריש טרעוװ ,קַאז ןופ עמעט
 רעטנוא טלמירדרַאפ טגיל טלַאהניא רעד ואוו ,ןעלטיּפַאק ןיינ עטשרע יד ןיא
 -ָארּפמיא ,ןבָארגסיױא םיוק עמעט יד ןעק ןעמ ןוא טנעה עטינעג סטיװקלַא .ב
 סעיצַאזיװָארּפמיא יד ןוא ,ןװיטָאמ-טפַאשקנעב ףיוא רעביירש רעד טריזיוו
 טציא זיב זנוא טָאה טיווקלא .ב סָאװ ,טעברַא רעטסנעש רעד וצ ןרעהעג

 .ןבעגעג

 -- לטיּפַאק רעדעי ןופ סעמעט יד ןענייז ןעלטיּפַאק עטשרע יד ןיא
 רעסיורג ַא טיװקלַא זיא םעד ףיוא ןוא ןצַאז ערעדנוזַאב ןוא רעטרעוו ,דייר
 סָאװ ,דייר עלַא יד ךָאנ טנעמונָאמ םענייפ ַאזַא ףיוא טלעטש רע .רענעק
 ַא טרעװ ךאז עצנַאג יד זַא ,ךעלשיט יד ייב ןרעוו טדערעג טנעקעג ןבָאה
 ַא ןופ ,טכעפעג ןקיבײא ןַא ןופ טייקטדערעג יד סיוא טגניז סָאװ עמעֶָאּפ
 ןייק טינ טכוז סָאװ ןוא םימש םשל ןיילַא ךיז ןופ ךיז טגירק סָאװ ,אתגולּפ
 טייקנייש ןופ סיוא ייז טלעטש ןוא ןברַאג וו רעטרעוו טדניב יז רָאנ ,תילכת

 ןענייז יז רעבָא ,ןעז טינ ייז טעװו רענייק .רעדלעפ ענעזָאלרַאפ ףיוא ןגעוו
 רענייק סָאװ ץלַא יװ רעדָא ,טינ טעז רענייק סָאװ ָאד זיא סָאװ ץלַא יוװ ,ָאד
 ליומ עקירעיורט סָאד .טײקנײלַא רענעגיוושרַאפ ןיא ,ָאטינ זיא טינ טעז
 ,ב ןופ ןעלטיּפַאק ןיינ יד ןיא טדער עפַאק ןשירַארעטיל ןשידיי םעד ןופ
 ,קיגוצסיורג ןוא שיטנעטיוא טדער ןוא גנולייצרעד סטיװקלַא

 -קנעב סיורג ןופ ,ךימ ןבָאה "קרָאי-וינ ןיא לָאמַא ןופ ןוויטָאמ, יד טָא
 -סיורַא טָאה רע סָאװ ,רעדיל ךוב קיצנייא סטיװקלַא וצ טקישעגּפָא ,טפַאש
 ,עכָאּפע-ךיזניא רעטשרע רעד ןֹופ טקודָארּפ ַא זיא סָאװ ןוא 1981 ןיא ןבעגעג
 ןבירשעג רעטעּפש טָאה טיװקלַא .ןרָאי רעקיצנַאװצ עטשרע עמַאס יד ןופ
 ענייז רעבָא ,םרָאפ-ךוב ןיא טלמַאזעג טינ ךָאנ טָאה רע סָאװ ,רעדיל ךָאנ
 סָאװ ,גָארטײב ןרעדנוזַאב םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןענייז רעדיל עטשרע
 .עיזעָאּפ רעשידיי רעיינ רעד טכַארבעג טָאה רע

 טָאה טיװקלַא .ב טניז טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא ןרָאװעג זיא 1944 ןיא
 םוצמיצ ַא טכַארבעג רע טָאה ןעמוק ןייז ייב דלַאב ןוא ןביירש ןביוהעגנָא
 ןקיטנייה ןזיב ,טייהרעטנשקערַאפ ,ןבעגעגפיוא טינ טָאה רע סָאװ ,קורדסיוא ןופ
 ןייז זיא טיװקלַא ,ןעמָאנ רעתמא ןייז זיא סָאװ---םולב .א ןעמָאנ ןרעטנוא .גָאט
 -טימ עלַא "לַאנרושז-ןגרָאמ , ןיא םולָאק ַא טיװקלַא טביירש --- םינָאדװעסּפ
 ןיא סעומש ַא רעדָא ,ךָאװטימ רעטסָארּפ ַא יו רעטושּפ ןייז ןעק סָאװ .ךָאװ
 ּפָא טינ טערט טיװקלַא רעבָא ?רענעייל םיפלא ט"ּפרת טימ גנוטייצ רעד
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 -קַארַאכ ןרָאװעג זיא סָאװ ,ץַאז ןטרעטסיימעגסיוא ןוא ןטקָאטעגּפָא ןייז ןופ
 הלילח ךיז ליוו רע ןוא .געט-ךיזניא עטשרע ענייז ןופ ,םיא רַאפ שיטסירעט

 עקירעביא עקיצנייא סָאד ןעוו וליפא ,טרָאװ קירעביא ןַא טימ ןּפַאכסױרַא טינ |
 טעו רע ,טרעקרַאפ ,לקיטרַא ץנַאג ַא ןופ ןיימ םעד ןרעלקפיוא טעװ טרָאװ
 ןצַאז ענעבירשעג-טוג קילדנעצ ַא ךָאנ ןעווערטסיימסיוא ןוא געוו ןגיילרַאפ
 רעצנַאג ַא סנייז ןופ טלַאהניא םעד ןעלקנוטרַאּפ רעמ ךָאנ לָאמַא ןענעק סָאװ
 םיא ייב זיא ןביירש ,ןביירש ביל רע טָאה ץלַא ןופ רעמ לייוו --- גנולייצרעד
 .ןײלַא ךיז רַאפ תילכת רעשירעלטסניק

 זַא טנַאסערעטניא .,ןטסיכיזניא יד ןופ טסישזַאמיא רעד ןעוועג זיא רע

 דלַאב ןעמוקעגוצ זיא רע ןעוו ,טּפַאכעגמורַא םיא טימ ךיז טָאה ךיזניא רעד

 טימ ךיז ןעמ טָאה טיירפרעד ןוא ,ןטעָאּפ עפורג רעיינ רעד וצ ביוהנָא םייב

 טָאה רע סָאװ רַאפרעד ןוא ּפַאש ןופ טקעריד ןעמוקעג זיא רע לייוו םיא

 רעשיטָאטש סנעמעלַא רעזדנוא ןגעוו ,טעּפמיא טימ ,טכַארבעג דיל טשרע ןייז

 .טייקטרעיומעגנייא

 רעיומ יד ןיא רימ ןבָאה קידנעיוב ןוא
 .טנעה ערעזדנוא ןופ רעביפ םעד טרעיומענייא

 ןרַאפ עמעט ַא זיא ץלַא זַא ,םעד ןגעוו סעירָאעט ןבירשעג ןבָאה רימ
 עטַאװ ליפ ױזַא טימ טלקיװעגמורַא סעמעט יד ןבָאה רימ רעבָא ,טעָאּפ
 טײקשיּפָאקסָאדיײלַאק רענעפרָאװעצ ַאזַא טימ ןוא עיטסעגוס רעלעקנוט ןופ
 ןבָאה רַאפרעד .ןענורעגסיוא ןענייז סעמעט עטערקנָאק יד זַא ,קורדסיוא ןופ
 ןיא ןבָאה רימ ןוא דיל טשרע סטיװקלַא טימ טּפַאכעגמורַא שממ ךיז רימ
 .רעירָאטעלַארּפ ןשיטסיכיזניא ןקיצנייא ןוא ןטשרע רעזדנוא ןעזעג םיא

 םינּפַא םיא ךיז טָאה טײקשירַאטעלָארּפ ןייז .גָאט רעקיטכענ ַא רעבָא
 ןופרעד זיא רע זַא ,ןָא זייוודניק ןופ רענייב יד ןיא ןסעגעגנייא רעטיב ױזַא
 ,רע ןוא ,שינעפױלטנַא רעטסערג רעד טימ ןּפָאלטנַא דיל ןטייווצ םייב ךיילג
 רעיינ רעזדנוא ,עקירטעמ עשירַאטעלָארּפ רעזדנוא ןרעוו טלָאזעג טָאה סָאװ
 -קידמוצמיצ רעד ןוא טסישזַאמיא רעטסנייר רעד ןרָאװעג זיא ,דלעפנעזָאר
 ץלַא ןיא טייקנייש טכוזעג טָאה רע .זרעפ ןעיירפ ןופ רעשרעהַאב רעטס
 -ךליב רעקיטרַאנגיײא ןַא טימ טייקטערקנָאק קיטש רעדעי טרָאלקמוארַאפ ןוא
 .טייקכעל

 רעדיל עטשרע ענייז ךָאנ ןבָאה ,טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא ךָאנ ,ךָאד ןוא
 ,בױהנָא ןענייז ייז זַא ,םיצורית ןייק ןעניפעג טינ ייז רַאפ ףרַאד ןעמ .טּפַאה
 ,זיא רעדיל ענייז ןופ ןורסח רעטסערג רעד .טירט עטשרע ןענייז יז זַא
 עיזעַאּפ יז ןענייז לָאמטּפָא לייוו ,זיולב גָאז'כ .עיזעָאּפ זיולב ןענייז ייז סָאװ
 י+ ןטלַאחרעד ןענעק לָאז יז ידכ ןבָאה זומ עיזעָאּפ סָאװ ,עזָארּפ רעד ןָא
 רעקיטירק עשילגנע סָאװ ,סָאד ןענייז ייז .רענייב-טימ-טיוה םעד ןיא המׂשנ
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 יד ןופ ץלעמשוצ םעד ןָא דלָאג רעבָא ,"עיזעָאּפ ןופ דלָאג סָאד, טפָא ןפור

 ,ןלַאטעמ עַרעמערָא
 טגָאי דליב זַא ,סיורג ױזַא זיא טייקנייש ןכייוגרעד וצ גנערטשנָא רעד

 ןבָאה סָאװ יד רַאפ רָאנ .ןעז ליפוצ טימ טפָא ץנַאג טרעטַאמרַאפ ןוא דליב
 קידנעמענ טינ טציא ךָאנ ןכַאל סָאװ ןוא ךיזניא ןקילָאמַא ןופ טכַאלעג לָאמַא
 טרי-נעמָאקער ךיא טלָאװ ,רעטכעלעג ענעגייא סָאד ןרידיווער וצ ימ יד ךיז
 ןטּפשמ ןוא ןענעייל ייז ןלָאז .תונורסח יד טימ ןיוש ,רעדיל ךוב סטיװקלַא .ב
 ןטכַארטרַאפ טסנרע ךיז ייז ןלָאז רעבָא ,"ךיזניאק ןקילָאמַא ןגנוי םעד
 ןבירשעג טלָאמעד ןבָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ןטסיכיזניא-טינ יד ביוא
 םעד ףיוא ףַאטיּפע רעקירעיורט ַא זיא סָאװ ,דיל ַאזַא יו רעדיל ערעסעב
 :ןשטנעמ עליטש ייווצ עטקיצנייארַאפ ןופ קילגמוא לסיב ןוא קילג לסיב

 ןטרָאנ א

 ןעבעגעג ןיוש זדנוא טלָאװ ןעמ ןעוו

 ידרָע לקיטש סָאד

 ףוסילכ ףוס ךָאד טעװ ןעמ סָאװ
 -- ןבעג ןוומ זדנוא
 ,ןטרָאג ַא טצנַאלפרַאפ לייוורעד ךיז ןטלָאװ רימ

 ,שטנעמ ַא ןעד ףרַאד יצ ןוא
 ,וד יװ ןוא ךיא יװ
 ? ןטרָאג םענעגייא ןַא יװ רעמ

 סנטָאש עליק ןלעװ רעטעּפש
 רענייטש ערעוװש ייווצ ןופ
 דרע רעד ףיוא ןלַאפ

 ,ןטרָאג ןקידרקפה םעד ףיוא
 .רעניב עליטש ערעזדנוא ןופ

 ,((68 טייז -- "ערעדנַא ןוא ייווצ ןגעװ ,)

 רעד ןרעוו טּפשמעג ףרָאד ,דיל ַאזַא ןופ ןטָאש ןיא רעדָא ,טכיל ןיא
 ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןטעָאּפ עפורג רעגנוי ַא ןופ ןייזטסואווַאב רעשירעלטסניק
 ,דיל ַאזַא ןיא ,ָאד .טרָאװ ןשידיי םוצ גנַאגוצ םעיינ ַא טימ קירוצ רָאי 27 טימ
 -טיירג ןופ עירעס עצנַאג ַא ןלייטרַאפ ֹוצ טײקשילַאקיזומ גונעג ָאד זיא
 סָאװ ,טײקטכַארטרַאפ ןוא טייקניד גונעג ןַארַאפ זיא ָאד .רעדיל עטמַארגעג
 זיא ָאד ןוא ,ןענעיילרעביא ןכָאנ דיל ןופ ןעיײרפַאב ךיז ךיג וצ טינ טזָאל
 ,לטניּפ ןיא טפערט סָאװ וויטקעידַא ןגולק םעד ןופ לַאניפ רעד ָאד ךיוא

 "ןצַאזרעג ןייק סָאװ ,זומ רעשיטסיכיזניא רעד ןעװעג זיא רענייב עליטש
 ןדייררעד טזומעג רעטכיד רעד ךיז טָאה דיל םעד ןיא ,ןפלָאהעג טינ ןבָאה
 תורוש .ןטרָאג ןיא רענייב עליטש יד ןופ טייקליטש רעד וצ ןביוהרעד ןוא
 -- טעטילַאניגירַא רעייז טימ ןשַאררעביא ןטיװקלַא ייבי
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 .ןעלסקַא עניימ ףיוא ךייר-ךעלגיניק ױזַא טגנעה טיוט ןרַאפ ארומ יד רָאנ
 8 0 9 5 6 3 9 5 0 8 6 8 4 6 8 9 6 6 6 9 9 6 80 6 0 ס 6 6 9 8 0 6 9 9 8 8 6 0 6 8 ס

 8 6 = 8 + 4 6 0 6 6 6 0 8 5 6 6 5 6 6 6 9 9 9 8 9 5 8 9 56 6 6 6 8 5 6 6 8 8 8 8 ס

 0 5 6 8 8 6 59 6 8 5 6 6 6 60 8 9 9 6 6 9 6 9 5 ס 9 9 0 9 9 96 8 8 9 6 ס 9 6 6 6 9

 6 ס 6 6 9 5 9 6 6 8 9 6 6 0 6 6 6 6 9 6 5 0 8 ס 4 9 6 6 6 6 ס 6 6 4 4 4 6 6 6 6 4

 ּפָאק ןפיוא ךיז טלעטשעג רע טָאה ךָאנרעד
 טגייװצעצ סיפ ןוא טנעה טימ
 .טכַאנ רעד ןיא םיוב ַא יװ

 רעשיטיווקלַא ןַא ןופ טנעמונָאמ ַא יו לדנצבק ןיילק א זיא טָא ןוא

 ,?ישזדָאלאטנַא רעוויר ןוּפס,
 ןצכק א

 ,טָאטש ןופ םוק ךיא
 ןײטש ןופ םולח רעד ןיב ךיא
 ייורג ןוא ןיד ױזַא ךיא ןיב רַאפרעד
 .טשינ עמיטש ןייק בָאה'כ ןוא
 ןייװעג ןיימ טימ ךיא ליװ רַאפרעד

 ,ןייג טשינ קרַאמ ןפיוא
 ,סעלָאּפ ןביז ןיא ןצבק ַא ךיוא ןיב'כ שטָאכ

 ,(98 טייז --- "ערעדנַא ןוא ייווצ ןגעװ ,)

 -ַאכ ןעוועג זיא תורוש ערעדנוזַאב סטיװקלַא ןופ טייקשירעדניפרעד יד
 טָאה לָאמטּפָא .עיזעָאּפ רעיינ רעד ןופ טפַאשגנוי רעד רַאפ שיטסירעטקַאר
 ,תורוש עקידנעיירפרעד יד בילוצ דיל עצנַאג סָאד ןעוועג בירקמ רעטכיד רעד
 ַא ןופ דרָאקַא ןַא ןיא דיל ַא ןופ לסילש םעד ןענופעג רע טָאה טפָא ץנַאג
 --- הרוש

 טפַאשביל ןופ דימ ןרעװ לגייפ עביל יד זַא
 --- טכַאנ ןיא ּפעק יד ןייא ןבָארג ןוא

 ,רעטייו דיל םעד טימ ןייגוצנָא טרעטַאמעג ךיז רע טָאה רעטעּפש
 -- ןעזרעד וליפא טָאה רע זיב

 ןגערב ענייד ייב ךיא גיל
 .ןעקנַאדעג עניימ ףיוא ןעָאלק עקירָאה עדליװ טימ

 ,עבָארג יד --- ,"ךיזניא; ןופ דרוסבַא רעד ןעוועג ןיוש זיא סָאד ןוא
 בילוצ רעבָא .קנַאדעג --- ןופ סעיצקַארטסבַא ערעגָאמ ףיוא רעדליב עטערקנָאק
 ךָאנ טשרוד ַא ןופ אצוי לעוּפ ַא יז ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןעגנולכיורטש יד
 ןופ סעיצַאזילַארענעג עלעקנוט רַאפ וליפא ,רעדליב ערעיינ ץלַא-ןוא עיינ
 ךיזניא רעד סָאװ עקיטכירפיוא ןוא עקידתמא סָאד ןעזרַאפ ןעמ טָאה ,קנַאדעג
 -רָאפ רענייפ ןוא רעכעלרע ַאזַא ןעוועג טינ זיא רענייק ןוא .טכַארבעג טָאה
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 ,רעדיל ךוב קיצנייא סנעמעוו ,טיװקלַא .ב יו עּפורג-ךיזניא רעד ןופ רעייטש
 םעד ןופ תיצמת םוצ ךרדה תציפק רעטסלענש רעד טציא זיא ,ןטייז 80 ןופ
 ,קירוצ טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא רעביא טימ ,דיל םעיינ

 -ויטקודָארּפ רעבָא ,וויטקודָארּפ טינ טיװקלַא זיא ןיז ןכעלנייוועג ןיא
 ןוא תונשקע ןופ טַאטלוזער ַא ,ליצ ַא ,עלַא ןסייוו רימ יװ ,טפָא זיא טייק
 לָאז טײקויטקודָארּפמוא עטרָאּפשעגּפָא לסיב ןייז זַא ,ךיז טימַאב טיװקלַא
 סָאװ ,דיל ַא ןופ לייט ַא ריטיצ ךיא .קידוועביילב ןֹוא וויטקודָארּפ ןייז
 ; 62 טייז ,רעדיל ךוב סטיװקלַא ןופ סיױרַא ךיוא םענ'כ

 רעדירב ץניימ וצ

 ּפיל רעטשרעביוא ןוא רָאה עניימ טיול

 --- ץסַאר רעדנַא ןַא ןופ ךיא םוק

 (? טרעהעג סָאד ךיא בָאה ןעמעװ ןופ)

 .רעדירב עניימ וצ סָאד ךיא ביירש יױזַא

 םי טייז רענעי ןופ

 -- רעדירב עמערָא ייווצ ךיא בָאה

 ךרָאב רעקידרעייפ רעד טימ רעד

 ,רעיומ ַא ןופ לעטשעג םעד ןוא

 שטייד רעד ןַאטָאװ יװ סיוא טעז

 ךעטוּפ עלעגעװ ַא טימ םוא טרָאפ ןוא
 ,לטעטש וצ לטעטש ןופ
 ןוא דנָאלב זיא רערעגניי רעד
 ,טקַאלפ טימ טלדנַאה

 ךעלגרעב הרוש רעד ןוא ייז וצ

 יק ענירג יװ ןפָאלש סָאװ

 ,הנבל רעמלעכ רעד ןגעק דלעפ א ףיוא

 ,טנַאה רעטדמערפעגּפָא ןַא טימ ךיא ביירש

 ; רעדורב רעיירטעג רעייא ךיא

 ,טכַאנ רעטניװ עסייװ עגנַאל ַא זיא'ס

 יװ ןגיל רעמייב ןופ סנטָאש

 ייַנׁש ןפיוא ןשריה ענעריורפעג

 ןעמולב-רעייפ עיולב טדניצ טסָארפ רעד
 .טייהדניק רעטיײװ טימ ןקעמש סָאװ
 .װ .זַא .א

 רעטוּפ עלעגעוו ַא טימ םוא טרָאפ ןואק דיל םעד ןיא תורוש ייווצ יד
 ענייז סָאװ ,תורוש עטסרָאלק ייווצ יד רשפא ןענייז ?לטעטש וצ לטעטש ןופ
 טָאה רעטכיד רעד סָאװ דיל ןצנַאג םעד ןיא ןענַאטשרַאפ ןבָאה רעדירב
 -יורפעג, י- ,?טנַאה רעטדמערפעגּפָא ןַא טימ, רעדירב ענייז וצ ןבירשעג
 תורושע יד ןוא "ךעלעמילב-רעייפ עיולב , יד ןוא ?יינש ןפיוא ןשריה ענער
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 ןקיצנייא םעד ןופ חוכ ןטימ ןעמַאזוצ ךיז ןטלַאה ,"יק ענירג יו ךעלגרעב
 .לטעטש וצ לטעטש ןופ טעדזַאי סָאװ ,רעטוּפ עלעגעוו

 טקיטיונ עיזעָאּפ זַא ,טגָאזעג רעירפ בָאה ךיא ןעוו ,טניימעג ךיא בָאה סָאד
 -קלַא .ב .ףָאטשרעיױז ןיא ךיז ןקיטיונ ןעגנול ןוא רעכעלזָאנ יוו עזַארּפ ןיא ךיז

 ןיא ןליפא ,עיזעָאּפ ליפוצ טימ געוו ןשירעלטסניק ןייז ןביוהעגנָא טָאה טיוו
 רעדירב עטושּפ וצ ןבירשעג טּפָא טָאה רע .ןעגנולייצרעד עלעניגירָא ענייז

 רעטשירעלטסניקרַאפ ןוא "רעטדמערפעגּפָא ןַא; טימ ,רעדירב עטושּפ ןגעוו ןוא
 "רעטוּפ עלעגעוו;} סרעדורב ןייז םורַא רדסכ טכוז טיװקלַא רעבָא ,טנַאה
 ,גָאלַאיד ןשיטנעטיוא ןיא סע רע טניפעג ,סע טניפעג רע ואוו טרָאד ןוא
 רערעגנעל ןייז ןופ ,ןושל קידהיחמ ,רעייט ןיא ןוא קסעטָארג ןקיטרַאנגיײא ןיא

 ןפיוא זיא רע זַא ןעמ טעז ,"קרָאי-וינ ןיא לָאמַא ןופ ןוויטָאמ,; עלעווָאנ
 ןפיוא ,טכיל טימ סע טכוז רע זַא ,טקנוּפדנַאטש ןשירעלטסניק ַא ןופ רוּפש
 -טסניק ךיוא רע טכוז "טסושז ָאמ; ןוא הרוש רעטקעפרעּפ רעד וצ געוו
 .עיצַאטנעירָא עשידיי ןוא עשירעל

 ווָאקנימ .ב נ

 רעשיטעָאּפ סווָאקנימ ןיא ןבעלוצניירַא ךיז רעווש-ךעלמייהמוא זיא'ס
 טלעוו ןייז ןיא ןבעל וצ ןילַא רעטכיד םעד רעווש אמתסמ זיא'ס יװ ,טלעוו
 םיא זיא'ס .דײשַאב ַא ןכוז רדסכ ייז רַאפ ףרַאד רע סָאװ ,ןעגנואעז ןופ
 ןוא ןשינעעשעג ןצעזוצרעביא שינרעטַאמ יד ןעוועג טרעשַאב לָאמ עלַא

 ?ייזַא סָאד זיא סָאװרַאפ ,ןעגנואעז ןופ ןלָאבמיס יד ףיוא ןעגנובעלרעביא
 סָאװרַאפ ? טלעוו עשיטסַאטנַאפ ַאזַא רדסכ ווָאקנימ טעָאּפ רעד טעז סָאװרַאפ
 טלָאװ רע יוװ ,תונויזח עשיטּפילַאקָאּפַא טימ טרעװשַאב לָאמ עלַא געֹוו ןייז זיא
 ןיסרפו לקת ,אנמ ,אנמ ןופ ןושל ןטימ ןדייר וצ רדסכ ןרָאװעג ןטלָאשרַאפ
 ?טנעוו יד ףיוא ןביירש סָאװ טנעה ןעזעג לָאמ עלַא טלָאװ רע יװ ןוא

 סָאד זיא --- "דנַאר םייב, --- רעדיל ךוב יינ סווָאקנימ זַא טגָאז ןעמ
 טָאה רע סָאװ ,רעכיב-רעדיל ענייז עלַא ןופ ךוב עטסכעלדנעטשרַאפ עמַאס
 סָאװ ,רַאפרעד זיולב סע זיא רעכעלדנעטשרַאפ רעבָא .ןבירשעגנָא טציא זיב
 ,ךעלדנעטשרַאפמוא ךעלקערש יױזַא ןרָאװעג טייצ רעד ךרוד זיא טלעוו .יד
 .טלעוו ןופ רעטנָאלּפ םענעגושמ םעד טגָאיעגנָא ןבָאה רעדיל סווָאקנימ זַא
 .ןעגנושטייטרַאפ ערָאלקמוא יו סיוא זדנוא ןעמוק רעדליב ענייז ,ןשינעעשעג
 ךיז טכַאד רעמ ץלַא ,טרעו רע רערָאלקמוא ןוא רעטלקיוורַאפ סָאװ ןוא
 ,טלעוו יד ןייז ספות ןעמ ןעק ױזַא זיולב זַא זדנוא

 ךיז טמענ טייקכעלדליב עקיטרַאנגייא ןייז זַא ,טניימעג ךיא בָאה לָאמַא
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 ךס ַא רָאג ייב ױזַא זיא'ס .לַאװסיוא-רעטרעוו ןעמערָא ןייז ןופ טּפיוהרעד

 רעייז ןופ טייקמערָא רעד רַאפ ןריסנעּפמָאק רעדליב ערעייז סָאװ ,ןטעָאּפ
 ןענױלַאב ןוא ןקיטיגרַאפ זומ סָאװ ,גיֹוא קניל קידוועעז ַא יו --- טרָאװ
 ןוא) ליפוצ ןעז וצ ןבירטעג ןרעו רעטכיד .גיוא ןדנילב ןטכער םעד רַאפ
 ךיוא םגה ןֹוא ,ןדייר רָאלק ןוא טוג טינ ןענעק ייז ןעוו (טרעטנָאלּפרַאפ וצ

 ןבָאה רימ סָאװ רענעק-רעטרעו עטסמירָא יד ןופ רענייא רע זיא טציא
 "נגייא ןַא עקַאט זיא טלעוװ עכעלרעניא ןייז זַא רעקיטנעק טציא רעבָא זיא
 .ערעדנוזַאב ַא ןוא עקיטרַא

 ,ןבעגוצ ןעמ זומ ,רעדיל סווָאקנימ ןגעוו ןגָאז טינ לָאז ןעמ סָאװ לייוו
 ןעוו ןוא ,געוו םענעגייא ןייז טנשקערַאפ ךיז טייג ווָאקנימ טעָאּפ רעד זַא
 -רעטרעו ןתמא ןַא רַאפ ןכַאמ ןענעק טכַאנרעביא וליפא םיא לָאז ןעמ
 רע ןוא ןושל-םוטש ןגייא ןייז טדערעג רעסעב ץלַא ךָאנ רע טלָאװ ,טַאנגַאמ
 תוכשח ןוא שינעטכידעג רעד ןיא טגייװצעגנײרַא רעפיט ךָאנ ךיז טלָאװ
 ,ןגייווצעג-רעדליב ענייז ןופ

 ןעוועג רעטכיד ןרַאפ זיא גנַאג-רעדנוזַאב ןוא טײקיטרַאנגייא סווָאקנימ
 טייצ רעד טימ ךיז טָאה רע .הער עסיורג ַא ךיוא רעבָא ,הבוט עסיורג ַא
 טינ ןרָאװעג זיא ןושל שיטעָאּפ ןייז ןוא שידיי ןקידעבעל ןופ טרילָאזיא
 רָאנ ,ןח ןשיסַאלק ַא טימ שידָאמ-טלַא זיא סָאװ ,שיטסיליטס-קיניזטסאוווַאב
 טנייה ךָאנ ךיז ןעק רע .טרעמשטיידרַאפ ןוא שיקנערפ-טלַא טושּפ עקַאט
 : תורוש ייווצ עכלעזַא ןביירש וצ ןעניגרַאפ

 --- לָאמנייק עקַאט ןענײז ? סע זיא יװ
 ?ןרעטש ןייק ןעװעג טינ לָאמנייק

 -ָאטװעט ױזַא ןגערפ טינ ןיוש טצוװ טסילַאנרושז רעשידיי ַא ןליפא
 טעו רע זיב ,ןטכַארטרעביא לָאמ ייווצ ךיוא טעװ רע "? סע זיא יוו, ,שינ
 קידנגָאז טשינרָאג ןוא טבעלענּפָא ַאזַא (דיל ןבלעז ןיא) ןגָאז וצ ןלעוּפ ךיז ייב
 טינ ץעמָאק ַא טימ וליפא טרעוו סָאװ ,"דיירפנדָאש, יוװ טרָאװ שירעמשטייד
 געמ ןעמ ןוא ןעק ןעמ יצ ,רעכיז ןעוועג טינ ךיוא טלָאװ רע .טשידיירַאפ
 ַאזַא ןרָאּפ וצ טַאהעג ארומ טלָאװ רע ."ןויער רעטייוו ,רענדָאמ, ַא ןגָאז
 ויטקעידַא ןטכַאלפרַאפ םעד טימ "זויער, יו םזיאערבעה ןטשידיירַאּפ ,ןפיט

 ."רענדָאמ;

 רענעגייא ןַא ףיוא טייג סָאװ ,רעיײג-ןיײלַא םעד ןופ ףָארטש יד זיא סָאד
 ענייז ןופ תולוק יד ןרעה וצ ףיוא וליפא טרעה רע ןוא עקשזעטס רעקידלַאװ
 טינ טושּפ ייז ליו רע .סנטייוו ןופ םיא וצ ךיז ןגָארטרעד סָאװ ,םירבח
 טלָאװ ,שרעדנַא .תווינע סיורג ןופ רָאג רשפא רעדָא ,תולדג ןופ --- ןרעה
 יו ןקורדסיוא עכלעזַא טימ רעדיל ענייז טריפעגרעביא טינ רעכיז רע
 קידיירפנדָאשק ,"הרוש עקידנדיײרּפא ,"םולב-ןיזנַאװ; ,"גורטַאב רעזָאלצונ ,
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 ןופ טיהעגסיוא ךיז ךיוא טלָאװ רע .ןזָארגדליװ עכלעזַא ךָאנ ןוא "ןרעיוה

 ."ץרַאה סָאד טנייוו ןוא טנייוו, רעדָא "קרעוו סטָאג? יו ,ןכַאז עטיירג עכלעזַא
 ןרעפטנערַאפ טפרַאדַאב טינ ךיז טלָאװ רע ןוא רעפיט ןבָארגעג טלָאװ רע
 ןזָאלרַאפ ןייא ןיא ךיז טלַאה סָאװ ,טעָאּפ רענרעדָאמ ַא יוװ ,ןײלַא ךיז רַאפ
 ."לצז, יד יוװ לקיטרַא דנילב ַאזַא ףיוא ןוא ץרַאה ןפיוא

 ןשירעטכיד ןייז ןיא עטסכַאװש עמַאס סָאד זיא ןָאקיסקעל סווָאקנימ
 טָאה רע רָאנ ,ןושל ןקידעבעל ןופ טדמערפעגּפָא רע זיא רָאנ טינ ,שזַאגַאב
 וו ןקורדסיוא עכלעזַא טימ שידיי ןּפמעטרַאפ וצ ןוויכב האנה ענדָאמ ַא
 ,ָאלמינּפ טרעוװא טכַאנ יד רעדָא ,"דיירפנדָאש ןֹוא ןיזרעדנימ טימ לופא
 "ףושיכא םעד ףיוא ליפוצ ךיז רע טזָאלרַאפ ללכב ,יזָאלמעטָא ָאד טקניז
 ןיא סיפ יד רעטנוא ךיז טרעטנָאלּפ סָאװ ,"זָאל , ןשירעמשטייד םעד ןופ
 .ןרעוו רוטּפ םיא ןופ לָאמַא טצוו'מ ןוא שידיי

 ןרָאװעג ןגיוצרעד דָארג זיא רע שטָאכ ,טרָאװ עטקַאזקע סָאד טלעפ םיא
 ,טרָאװ ןטַארוקַא םעד ףיוא ןענַאטשַאב טולָאסבַא זיא סָאװ ,לוש רעטוג ַא ןיא
 טלעוו רעשיּפָאקסָאדיײלַאק רעכעלרעניא רעד ןיא ןָאטרַאפ ױזַא רעבָא זיא רע
 ,הלודג רעד ןופ רעטנורַא ןצנַאגניא םיא ייב זיא טרָאװ סָאד זַא ,רענייז

 --- ןָאט גָאז ַא םיצולּפ ךיז ןעק רע

 ,ןריט עטמיטשַאב ףיוא סנכייצ טזָאל, טנַאה ַא םוא טייג
 --- רעדָא

 ,ןעניז ןופ ּפָארַא זיולב ןיב ךיא .טגיזעג טינ טרָאד טָאה רענייק

 רעטרַאּפשעגניײא ןייז רעביא ןרָאלרַאפ ךס ַא טָאה ווָאקנימ רעטכיד רעד
 גנַאל ױזַא טָאה רע .ןענואוועג ךס ַא ךיוא רעבָא טָאה רע ,טייקרעדנוזַאב
 ןייז זיא שינרעטנָאלּפרַאפ ןייז זַא ,טגייצרעביא טָאה רע זיב ,טרעטנָאלּפעג
 ןטימ ךיז ןלעטש ןייז .געוו ַא רָאנ ,געווסיוא ןייק טינ זיא סע זַא ,סנגייא
 ,ןשינעעשג ןוא רעטרעװ עכעלגעטיגָאט ןוא ערָאלק ,עקידעבעל וצ ןקור
 יוװ ,גָאט ןקיטנייה םייב זיא סָאװ ,טייקידמידחּפ ַא טימ טכױהעגמורַא רע טָאה
 ףיוא שוריּפ רעשיװָאקנימ ,רענעגייא ןימ ַא ,ןזיװעגנָא רעירפ ןיוש בָאה ךיא
 ,ןשינעעשעג-טלעוו עקידמידחּפ יד

 טימ ןעמַאזוצ ,טרָא ןבלעז ןפיוא קיטכיר ןעמוקעגנָא רע זיא טימרעד
 ןרָאװעג טפעלּפעג ןענייז רעטרעוו ערעייז סָאװ ,רוד ןייז ןופ ןטעָאּפ ערעדנַא
 ?רבדנ המו רמאנ המ --- לייוו ,טלַאחניא ןטלַא ןופ ןרָאװעג טלמוטעצ ןוא
 טציא ךיז טניפעג ,ןגָאזרעד ןוא ןדייררעד ,ןדייר ןענעק טינ ןייז טימ ווָאקנימ
 רקיע רעד ןוא גנוטכיד-טלעוו יד ךיז טעשטּפָאט'ס ואוו ,טרָא ןבלעז ןפיוא
 ,עקיטכיר יד .ןיימ רעייז ןרָאװעגנָא ןבָאה רעטרעוװ .גנוטכיד עשידיי רעזדנוא
 טָא ,טייקיזָאלפליה סיורג ןופ ןענייו רעטרעוו עטסלעיַאר עמַאס יד וליפא
 טימ ,טכייל רעייז ווָאקנימ טנפע טייקיזָאלפליה רעקידנענייוו ןופ לריט סָאד
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 טימ ץלַא ןשטייטרַאפ סָאװ ,טלעוו רעלעקנוט ,רענעגייא ןייז ןופ רעדיל יד
 ,טיקרָאלקמוא רעקידמיואמ ַא

 ענייז ןופ ךס ַא רעביא ווָאקנימ טרזח רעדיל ךוב םעניילק םעד ןיא
 ןוא רַאטש; ,"דלומ רעד. ,"סייוו-ךעלטיוט; ,ןקורדסיוא עצנַאג ןוא רעדליב
 רע יו ,לָאמ ךס ַא רָאג טרזחעגרעביא ןרעוו ?טרַאװעג רַאטש, ,"ץרַאװש

 -עז עשיטָאנּפיה ענעגייא ענייז ןופ ןעײרפַאב טנעקעג טינ ןיילַא ךיז טלָאװ
 ןזרעפ עצנַאג ןרזחוצרעביא עבט עכעלמייהמוא יד ךיוא טָאה רע .,ןעגנוא
 סָאװ רעבָא .טרָאװ ַא שטיינק ןקידשרעדנַא ןַא ןבעג זיולב ןוא רעדיל ןופ
 ןעמ טביוה רעמ ץלַא ,רעדליב-טיוט ענייז וצ וצ ךיז טניואוועג ןעמ רעמ
 -ברע טימ טרעקלעפַאב רע סָאװ ,והובו והות ןטרעוװילגרַאפ ןייז ןעזרעד ןָא

 ,ןושל ןגָאמרַאפ ךָאנ לָאז רע ןעוו .תונויזח ףוס-ךָאנ טימ רעדָא עקידתישארב
 ,רעדיל ענייז ןופ ךס ַא ןופ ןבָאה האנה ןזָאל טנעקעג ךיוא זדנוא רע טלָאװ

 "רעד -יובעג ןוא ןטײקצנַאג עשירעלטסניק ערעדנוזַאב ןופ יו ,טקעריד
 ,ןעגנוכיירג

 ,טריװרַאפ ,טניוטשרעד ,טמירקעגסיוא ,םינכש יד רעהַא טגָאי ןעמ
 רעדָא

 ,ןעניגַאב ןייז ָאטינ ,ָאטינ .ןריואװשַאב .טנעקרעד ,טנָאמרעד בָאה'כ

 דיל סָאד ןלָאז סָאװ רעטרעװ םיא ןלעפ'ס יװ ךעלרעּפנײשַאב טעז ןעמ
 לָאז ןעמ זַא ,שממ ךיז טעב סָאװ ,זרעפ ַא זיא טָא .רעקיד'עפש ןכַאמ ןיײילַא
 : רעטרעוו --- ףיוא ןביירשרעביא םיא

 ,ןגָאט ןעמונעג --- ךעלדנע
 ? סָאװרַאפ ? ןענַאװ ןופ ? ןענַאװ ןופ
 ןףעמונעג טָאה גנַאל ןוא גנַאל ןוא

 .תוצח ןבילבעג זיא תוצח ןוא

 רעביא ןריפ סָאװ ,דייר עקידייל ןוא עמוטש עכלעזַא ךס ַא ןַארַאפ
 רעבָא ,רעטרעו עקידלכיב ןוא עקידמַאז עזָאלרילָאק ךס ַא ןַארַאפ ,דיל סָאד
 טמענ סָאװ ,קערש רעטנָאעג ןגייא ןַא ָאד לָאמ עלַא טעמכ זיא דיל ןרעטניה
 ןייק טינ טָאה סָאװ ,טלעוו רערעדנוזַאב ַא ןיא ןירַא טריפ ןוא טלאווג טימ
 לייוו ןוא .ןבעל קיטציא רעזדנוא ףיוא זמר רעשיגַארט ַא זיא ןוא גנַאגסיוא
 יו רעדליב-קערש ענייז טימ ךיז רע טצונַאב ,םערָא-רעטרעװ זיא ווָאקנימ
 ַא ןיא ןכייצ רעדעי ,ןפילגָאריה טימ יו רעדָא ,טפירש ןשיזעניכ ַא טימ
 :רעצנַאג א ףירגַאב

 ,טייקליטש

 .ךימ רצה

 ,טיױט זיא טכַאנ יד

 ,טניוטשרעד דלַאװ רעד טנערב רעבליז ןיא
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 ,טכיל רָאטסָאפ ןיא ,דלעפ ןיא
 .טכירעגמוא רָאג ,טָאג ךיז טזיײװ
 ץוַאװש --- ױט-טכַאנ רעד ,ץרַאװש --- ןעמולב יד

 .סייוו ןוא סייוװ --- ןעגנַאז ןוא זָארג זיולב
 .(68 טייז ,"טכַאנ עטיוט יד ,)

 -ַאב ענייז ןופ טרעטשעג טינ טרעװ רע ןעוו ווָאקנימ טלזניּפ ױזַא
 ,קיזומ ןעמַאזוצ ןרעוו רעדליב ןוא רעטרעװ יד ןעוו רָאנ ,ןעלטימ עטצינערג

 שילַאקיומ רע זיא רעטפע .שילַאקיזומ-ףיט ווָאקנימ זיא לָאמ עלַא טינ
 יד קיזומ ןייז זיא רעטפע ךָאנ ,טרָאװ ןופ ןיז ןכעלכעלפרעביוא םעד ןיא
 רעטרעוו ענייז ןעוו רעבָא .עיצַאמַאלקעדָאלעמ רעשיסור רעטלַא ןופ קיזומ

 רעייז טימ טלַאהניא םעד שימָאק טינ ןכַאמ ייז ואוו ,טינ םיא ןעלכיורטש
 -פיט רעשירעלעטשנָא ןַא טימ דיל סָאד רעביא טינ ןדָאל ייז ואוו ,טייקביוט
 רעטסקינייוװניא רעד טימ ןעמַאזוצ ךיז טלַאפ רענייז למַאטש רעד ואוו ,טייק
 -- עיצקעפרעּפ ,רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא ,רע טכיירגרעד ,דיל ןופ קיזומ
 טכוז ,תונויזח ענייז ןופ ןייז טינ לָאז רע טקינײּפעג יוװ סָאװ עיצקעפרעּפ יד
 .טעָאּפ רעקימדו רשב רעכעלטינשכרוד רעדעי יוװ םורָא יז רע

 תונורסח עשירעטכיד ןופ עיגָאלָאטנַא ןַא תמאב זיא ךוב סווָאקנימ
 ,םעטָא רענעגייא ןַא ןַארַאפ דיל ןטָארעגמוא רעדעי ןיא וליפא זיא ךָאד ןֹוא
 ערעדנוזַאב יד ןופ תונורסח יד ףיוא ןלעטשוצּפָא טניולעג תמאב ךיז טלָאװ'ס

 ןופ דָארג לייו ,רעדיל עטוג לָאצ ַא ןופ תולעמ יד ףיוא ךיוא ןוא רעדיל
 יד ןגעו ןענרעל ךס ַא רָאג ןעמ ןעק ,"דנַאר םייב , יו רעדיל ךוב ַאזַא
 ןּפַאטנָא שממ ייז ןעק'מ .עטלוב ןענייז תונורסח יד .עיזעָאּפ ןופ תודוס
 .קיטנעק ,רעדיל ענעלַאפעגכרוד יד ןיא וליפא ,ךיוא רעבָא ןענייז תולעמ יד

 ענעלַאפעגכרוד ךס ַא ןופ ןורסח טּפיוה רעד .טעָאּפ ןלעניגירָא ןַא ןופ תולעמ

 רעייז לָאמטּפָא ,טייקרעטיש-ךַארּפש רעייז ,טייקשטשוטמ רעייז זיא רעדיל
 : ןָאט רעטפיורשעגנָא

 ,גָאטרַאפ ריפ ךָאנ בלַאה ןיוש
 ? ןפָאלש טרעדנוהרָאי ַאזַא ןיא ןעק רעװ --- ןפָאלש סָאװ

 םעד ןוא זיא-טעּפש-יװ ןכעלטקניּפ םעד ןשיוװצ עיצרָאּפָארּפסיד יד
 -ךָאי ַא ןיא טיג ללכב טּפָאלש רענייק .עקידנעיירש ַא זיא טרעדנוהרָאי
 בלַאה םעד ןופ רעבָא ,טרעדנוהרָאי ַא ןיא ןכַאװ רשפא ןעק ןעמ ,טרעדנוה
 רעשּפיה ַא זיא ,טרעדנוהרָאי ןופ עיצַאזילַארענעג רעד זיב ,רעגיײזַא ריפ ךָאנ
 ,גנורּפש

 ,ליּפשייב םוצ ,יוװ ,טקַאטנָאק ןייק סױרַא טינ ןפור סָאװ רעדליב ןַארַאפ
 סָאװ טינ טרַא םענייק ,"קנַארק-ךעלטיוט ןוא ץרַאװש --- טכילדרָאנ סָאד;
 -סיוא -- געווכלימ רעד , רעדָא ,זיא טכילדרָאנ סָאד ןכוסמ הלוח ַא רַאפ
 -ךַאפ גנַאלש רעד ןוא דליב דמערפ ַא זיא "גנַאלש רעטיוט ַא ןיא ןגיוצעג
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 ,"ביוטש-ןלעזא יו ,רעטרעוו עטיירג עכלעזַא .געווכלימ םעד שּפיה טרענעלק
 ןטייוו ַא טימ םזיאערבעה ַא ןופ ןרָאּפ ַאזַא רעדָא "רעטער ערַאבלעּפמוא;
 ןייד ייב םויליסנָאק ןלופ'דוס ןיא; יוװ (ןיז ןשירָאטער ןיא) םזירָאגלואוו

 .טעָאּפ ןפייר ַא ייב ןעמוקדנַאטשוצ טינ ןפוא םושב ןרָאט "שיט ןלַאטַאפ
 ןעמ ןוא ןזָאפרָאמַאטעמ ענעדיישרַאפ טכַאמעגכרוד ןבָאה רעטרעוװ עשידיי
 .יקצעניל ַא ןופ רעגייטש םעד ףיוא ,"ןלירג ןעשזָארָאוװסע ןגָאז טינ ןיוש רָאט
 --- ןפורסיוא טינג לָאז ןעמ שירָאטַאמַאלקעד יוװ ןוא

 ,טכַאנ עקיניזנַאװ יד .טכַאנ עגנַאל יד .טכַאנ יד .טכַאנ יד

 .עיצַאמַאלקעדָאלעמ יו רעמ טינ ץלַא סע טביילב

 רענייז ףמָאק רעד ןוא ימ עשירעטכיד סווָאקנימ רעבָא זיא ךעלרע
 טײקרָאלקמוא ןייז ןופ ןריט ענעטָאלשרַאפ יד טלעװ רעד רַאפ ןענעפע וצ

 ,שזַארימ רטנעגייא ןַא ,עטכע ןַא זיא טייקרָאלקמוא ןייז זַא ,ןגייצרעביא וצ ןוא
 :ןילַא טגָאז רע יו .ןבעל שיגַארט ןגייא ןַא

 .ןײלַא ךיא יװ טקנוּפ םַאזנייא-ךעליורג זיא ימ ןיימ --- ךָאד ןוא
 ? םוהת ןיא קירעדינ ױזַא --- טיײקרָאלק הגרדמ ןיימ זיא
 ןיימ םעד ןופ רוקמ םוצ טשרוד זיא --- הסיסג ןופ גָאט רעדעי ןיימ
 .םָארטש תורוד ןטייװ ַא ןופ טרעטנימעג ,ןטסגנַא זיא טכַאנ עדעי ןיימ

 טשרָאד , ןטליטשעגמוא ןַא ךיז ןיא טגָארט סָאװ ,טייקרָאלקמוא ןַא זיא'ס
 וליפא ,טײקרָאלקמוא עשיגַארט ַא סע ןיא רַאפרעד ."ןיימ ןופ רוקמ םוצ
 םעד ןעוו ,טרעקרַאפ ,רעדָא ,למַאטש םוצ רעטכיד םעד טריפרעד סע ןעוו
 -מוא ןוא טײקשירעגָאיזיװ וצ ,וחרכ לעב ,םיא טריפרעד למַאטש סרעטכיד
 ,טייקרָאלק

 וװָאקנימ סָאװ ףיוא טינ סייוו'כ שטָאכ ,דיל טוג ַא זיא ?דָאס-לּפעא רעד
 ,ךיל ןייפ ַא זיא "עקשזעטס יד, ."עקיטומעדע יוװ טרָאװ ַאזַא ןבָאה ףרַאד
 וצ יא-כ עקַאט ןיא'ס .ןבײרשנָא טנעקעג טָאה טסָארפ טרעבָאר ַא סָאװ
 : תורוש טכַא שטָאכ ןריטיצ

 ,ףרַאש ןוא ןיד ,עקשזעטס ַא טריפ םיעוּפיש ןוא סעלַאקס ךרוד
 ,ןדנוצעגנָא םיצולּפ ןוא ץרַאװש טרעװ ,סױרַא טגנירּפש ,ךיז טרילרַאפ

 ,ףרַאה ןעמיורט ַא ןופ יװ שיור ַא ואװ טינ ואװ טרעטיצ ןלייה ןופ
 ,ןדנואושרַאפ שירעטעררַאפ טרעװ ןוא דנַאר-טנורנּפָא ןַא וצ זיב טריפ ,טפושיכ ,טרעטיצ

 ,ךלַאװ ןטכידעג ןיא עקשזעטס יד טריפרַאפ ,ןוז עקידנענערב יד ,ןוז יד
 ,ןגיװצ ערעװש רעטנוא ןײגכרודַא ּפעק יד קידנליו-טינ טגיוב ןעמ
 ,טלַאפ ןוא טלַאפ טכילנירג סָאד .ָאד רענייא טינ טָאה ןריולרַאפ געװ םעד
 ןגיװש קימוהת ַא -- טכַאנ יד .טכַאנ יד זיא רעמעד רעד

 -וצ שיטקַארּפ ךיוא וליפא ןוא טנכייצעגסיוא ךוב סווָאקנימ זיא ללכב
 .רעדיל ערעסעב יד ןגעקטנַא ןעמוק ךוב ןופ ףוס םֹוצ .טלעטשגנעמַאז
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 זיא קיזומ יד שטָאכ ,דיל ןייש ַא זיא " יזילע רַאפ' סנעווָאהטעב קידנרעה ,

 ךיוא טלָאװ "לַאװק רעד, .עשירָאטַאמַאלקעדָאלעמ ַא רָאנ ,עליטבוס ןייק טינ

 רעטרעוו עביוט טימ ןטכָאלפעגכרוד ןייז טינ לָאז'ס ןעוו ,דיל ןטָארעג ַא ןעוועג

 טעקוהרַאפ זָאלנטָאש ךיא ךַאװ ,, ,"ןטורּפס עקידנרעמ סעגנעמ; --- תורוש ןוא

 ."גורטַאב ןופ עלקה-ףכא ,"ןוורענ עטסקנַארק טימ, ,"טגָאירַאפ ןוא

 ןופרעד סָאװ) "טכַאנ עטיוט ידק .דיל ןבעגעגנייא ןַא זיא "טייקליטש.

 -ַאנַאב ַאזַא טָאה'ס םגה ,דיל טוג ַא ךיוא זיא ,(זרעפ ַא טריטיצ ךיא בָאה

 ."ןעגנורענירעד ןופ סעמזַאּפס עטצעלג יװ ,קורדסיוא ןטריזיל

 םלצא .ךוב ןיא רעדיל עטסעב יד ןופ ןענייז רעדיל ףניפ עטצעל יד

 ןוא "ןכעלברעטשמוא זיוה ןיא, ,"ןריט םוניהגא ,"ןורא רעד , ,"םיקולא

 םענעגייא רעייז ףיוא ןוא שיגַארט-קירַאמשָאק ןענייז "ךייט ןקידרעווילג םייב,

 רעשיווָאקנימ רענעגייא ןַא --- ןזיועגנָא ןביוא רָאג בָאה'כ יװ ,רעגייטש

 רעדָא) ןבעל רעזדנוא ןופ תעגושמ םעד ףיֹוא דיײשַאב רעטרעטנָאלּפרַאפ

 לסיבַא טצונ רע סָאװ ןוא רעסעב ןווָאקנימ טלעפעג סָאװ טרָאװ ַא ,ןיזנַאװ

 ,(שירעדנעװשרַאפ וצ

 רעזדנוא ןופ רעדיל ןופ עיגָאלָאטנַא ןַא טלעטשעגנעמַאזוצ טלָאװ ךיא ןעוו

 ,ךוב סווָאקנימ ןופ דיל עטצעל סָאד ןעמונעגניירַא קפס ןָא ךיא טלָאװ ,טייצ

 םעד גנואעז סווָאקנימ טכיירגרעד "ךייט ןקידרעוװילג םייבק דיל ןיא לייוו

 ןטעבעג רשפא םיא טלָאװ'כ .ימ רעשיטעָאּפ רעצנַאג ןייז ןופ טקנוּפכױה

 רעדָא ."טפילברַאפ ןטייקיורג ערַאטש ןוא, יוװ ,הרוש ַאזַא ןביירשוצרעביא

 ."עסַאלב ַא ןוז יד יו ,עשילק ַאזַא ןפרַאװאוצסױרַא ןטעבעג םיא טלָאװ'כ

 --- סָאטַאּפ ןכעלנייוועגמוא ןַא טגָאמרַאפ דיל עצנַאג סָאד רעבָא

 ,טייקיבײא ןַא --- ָאד זיא ליטש ןוא
 ,קחרמ רעצנַאג רעד --- טיוט ןוא

 יד ןענָאמ ןָא ןביוה טייקטיוט רעקידחטש ןוא רעקיביײא רעד ןיא ןוא

 טימ םיוב ַא ייב ןענָאמ ייז .תוברוח ןופ ,ךייט ןופ ,דלַאװ ןופ ןשינעמוטש

 יז .ףרש רעדנילב ַא רָאנ םיוב ןייק טינ זיא סָאװ .,ןגייווצ-רעכעפ עדליוו

 ןגערפ ןוא ןברוח ןפיוא גָאלקעג רעייז סיוא ןעמוטש ןוא קילַאג םיא ייב ןענָאמ

 .ןברוח ןכעלטעג ןצנַאג םעד ףיוא תובושת עכעלטעג יד ,סיוארָאפ ןיא ,ּפָא

 טנעקעג טָאה טעָאֿפ רעד ביוא ןוא ווָאקנימ סיואכרוד זיא דיל סָאד

 ןעז וצ (שירעטכיד) ןעגניוצ זדנוא ןוא ןגיוא ערעזדנוא ןענעפעפיוא

 -נגייא ןַא יו ןעמענפיוא םיא ןעמ געמ ,דיל ןייז טימ ןעמַאזוצ ,גנואעז ןייז

 .טרָאװ ןשידיי םוצ ךיוא געוו ןייז ןעניפעג רעכיז טעװ סָאװ ,טעָאּפ ןקיטרַא

 רימ סָאװ ,האנה רעד וצ רעטשי-טּפיוה רעד זיא טרָאװ םוצ טייקביוט ןייז
 -טניה רעד וצ רעייטשוצ ןרעדנוזַאב סווָאקנימ ןופ ןבָאה טנעקעג ןטלָאװ

 ,גנוטכיד רעשידיי רעקיטייצ
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 ,עיגרָאפילַאק ,ריד ייב
 ,ןטילב ןצנַארַאמ טימ טצריװעג געט ענעדלָאג יד ןיא
 ,טייקינוז ןייד ןיא טפושיכרַאפ
 ,טמולחעגּפָא רָאװ ןיימ ךיא בָאה

 זיא'ס זַא טוג ץנַאג טסייו ילדוק הכרב ןירעטכיד רעינרָאפילַאק יד
 טסייוו יז .עינרָאפילַאק ןייק טכַארבעג יז טָאה סָאװ ,העש עקידלזמ ַא ןעוועג
 ןוא ןצנַארַאמ ןופ דנַאל םעד ןעקנַאדרַאפ וצ טנַאלַאט ןצנַאג ריא טָאה יז זַא

 ןַא עקַאט זיא "ןצנַארַאמ ןוא רבדמק רעדיל ךוב יינ ריא ןוא ןטּפילַאקייא
 טרָאװ ליטש ןוא ּפַאנק ריא טָאה סָאװ ,דרע רעטשטנעבעג רעד וצ עדָא
 ,טפַאשגונעג רענעגייא ןַא ןופ טַאמָארַא םעד ןעקנָאשעג

 טרָאװ ןיד ריא טלָאװ ,קרָאי-וינ ןיא טניואוועג טלָאװ ילדוק הכרב ןעוו
 .קיטַאמעלבָארּפ רעשיטָאטש-סיורג ַא ןופ גזַארבעג ןרעטנוא ןרָאװעג טביוטרַאפ
 קרָאי-וינ .קרָאי-װנ טגערפעגּפָא ילדוק הכרב טלָאװ קידנליוו טינ קידנליוו
 עטרעײלשעגּפָא יד טעזרעד ןעמ רעדייא ,ןרעוו טגערפעגּפָא טוג רעירפ זומ
 ץלַא ןופ רעירפ זיא קרָאי-ויג ,דױמ-רעסַאװ רעסיורג רעד ןופ טייקנייש
 טגערפ טעָאּפ רעטסשיריל רעד וליפא יו םעדכָאנ טשרע ןוא ,םעלבָארּפ ַא
 -עצ רעצנַאג ריא ןיא טָאטש יד רע טעזרעד ,תוישק עשיאַאזָארּפ עברַאה
 ר | ,טייקנייש רעקיכָאװ ןוא רעטעטסַארכ

 ןגערפ ןעק סָאװ ,ןירעטכיד ַא ץלַא ןופ רעקינייו זיא ילדוק הכרב ןוא
 קרָאיײוינ ןיא .רענייב עצנַאג טימ סױרַא ךָאד לָאז יז ןוא תוישק עשיאַאזָארּפ
 יז סָאװ ,לזמ ריא ןעוועג זיא'ס .ןרָאװעג טרעהרעד טינ לוק ריא טלָאװ
 ןיילַא זיא טייקנייש ואוו ,לקניוו ַא ןיא ,עינרָאפילַאק ןיא טצעזַאב ךיז טָאה
 ןבעל גנַאל-ןבעל ַא ןענעק רעטכיד עסיוועג ואוו ןוא ,ךיז רַאֿפ םעלבָארּפ ַא
 ןיא ,טרָאד .גנורענ עטוג גונעג ןבָאה ייז זַא ןליפ ךָאד ןוא טייקנייש ףיוא
 ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,קיריל עקידרַאטקענ יד ךָאנ .טניואוו ,עינרָאפילַאק
 עיזעָאּפ ואוו ,גרעב עיור יד ןשיוצ ,סיזַאָא םעד ןיא ץוח ַא ,םוטעמוא ןסערעד
 ץנַאג ַא ,ליוו ןעמ ביוא ,ןעק ןעמ ואוו ןוא עזָארּפ עטגיײלעגנָא ץלַא ךָאנ זיא
 -רעמוזטימ ַא זַא ןליפ ןוא םולב ַא ,גרַאב ַא ,םיוב ַא ףיוא ןקוקרַאפ ךיז ןבעל
 ,טבעלעג-יח ךיוא זיא םולח-טכַאנ

 ןעלמיה רעינרָאפילַאק רעטנוא זיא ןָאט-וװירב רעמיטניא סילדוק הכרב
 רעד טימ םייה עיינ ריא ןגָארקעגביל טָאה יז לייוו ,גנאזעג ריא ןרָאװעג
 ןַא ןופ טַאלב רעדעי זיא ָאד .טפַאשקנעב רענענופעג ַא ןופ טפַאשביל
 -דיל םעיינ ַא רַאפ לאירעטַאמ ןרָאװעג םיוב ןשיטָאזקעע םענעעזרעד-טשרע
 טכוזעגּפָא טָאה יז זַא ,טלעוו רעד וצ ווירב ןבירשעג גנַאל ױזַא טָאה יז ,ווירב
 טָאה יז זַא -- ןעזעג טינ לָאמנייק טָאה יז סָאװ טייקנייש עטרעדנואוורַאפ ַא
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 טָאה יז זיב ,םיוב-סוטקַאק ַא ,םױב-ןצנַארַאמ ַא ,םיובנגייפ ַא ןענופעג
 טנרעלעגסיוא ךיז טָאה יז זיב ,גנורעדנואוורַאפ רעד רַאפ דיײשַאב טקעדטנַא
 -ַאב םעד ךיוא רָאנ ,ןעניפעג ןופ רעדנואוו עקידרדסכ סָאד ןבעג רָאנ טינ
 זיא סָאד ןוא .רעדנואו םענענופעג םעד ןופ טַאמָארַא ןוא םעט ןרעדנוז
 םעט םעד טליפרעד ןוא טצנַאלפעגרעביא ץלַא טָאה יז ןעוו ,טלָאמעד ןעשעג
 טעוועדנופעגנייא ךיוא יז טָאה ,טעווע-נופעגנייא ךיז טָאה יז ןעוו ,דרע ןופ
 רעד רעדָא ,טסירוט רעד ןעוועג טינ רעמ ןיוש זיא יז .דנַאל ענענופעג סָאד
 רעטרעוו ךיוא טָאה סָאװ רָאנ ,גנורעדנואווַאב יד סיוא טיירש סָאֹוו ,לגרמ
 ,גנושַאררעביא רעד רַאפ

 סָאװ ור רעד רַאפ רעבָא ,רעטרעוו ךס ןייק טינ טגָאמרַאפ ילדוק הכרב
 ןענייז רעטרעװו עריא .גונעג טַאהעג יז טָאה ,ןענופעג ןוא טכוזעג טָאה יז
 -ַאב ךיז ןטלָאװ ןטעָאּפ ערעדנַא .רעטרעוונשיווצ רעדָא ,סעזיֹוּפ לָאמטּפָא

 רעבָא .ןדייר טלָאװעג ןטלָאװ ייז לייוו ,טײקּפַאנק רעייז טימ ןעלגנַאר טפרַאד
 יז טָאה ןגייוש רַאפ ןוא ןגייוש רעטרעוו עריא טימ ליוו ילדוק הכרב
 טריפ ,טרָאװ ךיוה וצ ַא סױרַא דער ַא יז טיג לָאמטּפָא .דייר גונעג טַארוקַא
 יז ןוא רבדמ םוצ טדער יז ןעוו יו ,גייוושעג ןצנַאג ריא רעביא עקַאט סע
 --- טגָאז

 .עטָאירג א סעּפע ןיא יױזַא טסייטש וד

 (12 טייז) :

 --- טביירש יז ןוא ןריזילַארענעג ליוװ יז ןעוו רעדָא

 ביײל ןופ ךָאי ןשיטָארע םעד ןעקנירטרעד וצ
 ,(97 טייז)

 --- עזָארּפ ןדייר ליוו יז ןעוו ,רָאג יצ

 ןרענַאב ענעגייא ןופ ךורפשרעדיװ םעד טמענרַאפ סָאװ
 ,(8 טייז)

 -עגנייא ריא ןופ ןָאט ןקידנגייוש םענעגייא ריא ןָא רעבָא טלַאה יז זַא
 ,דיל ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ,לעטשנָא ןָא ,ךיז טָאה סָאװ ווירב ןשיריל םענעריוב
 ַא ןביג סָאװ ןטנעמָאמ רַאפ ןקורדסיוא עקידנעטש ןענופעג טָאה סָאװ ןוא
 רעשידיי רעד וצ רעייטשוצ ַא רעדיל עריא ןענייז ,טייקיבייא טימ קסַאילב
 ןטיירבסיוא ןטעָאּפ ערעדנַא ןפלעה רעדיל רעינרָאפילַאק עריא .עיזעָאּפ
 ןופ ןפורנָא זיולב טינ ןענייז רעדיל עריא .דיל ןשידיי ןופ עיפַארגָאעג יד
 ןענייז רעדיל ערעסעב עריא רָאנ ,ןצנַאלפ עשילרעטסיוא ןוא ןעמענ עיינ

 : טײקשיטַאמילק רעדנַא ןַא ןופ ןסורג עשירעטכיד עקַאט

 יינש ןופ לגילפ םענרעבליז טימ זלעפ רעיולב רעד

 | -- רעדנואװ ןרָאװעג זיא
 (9 טײז
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 -ליב עריא .טלעוו קיטש רעדנַא ןַא ןופ סורג רעקידנגייצרעביא ןַא ךיילג זיא

 --- טלַאהניא רעכעלדליב טּפָא ןרעוו רעד

 סעילַאװכ עקידמַאז ןעמעקרַאפ ןטניװ עסייה
 ,עליטש ןוא עטקנעברַאפ ןעמָאק טימ
 למיה םוצ ּפעק יד ןסייררַאפ רענרעד
 ,תוליפת עקיכעטש טימ

 ,(11 טייז)

 טיג סָאװ ,םזילָאבמיס ןטרַאורעדמוא ןַא וצ ךיז יז טדעררעד טפָא ץנַאג

 טימ דיל סָאד טקידנערַאפ ןוא דיל ריא וצ ןיימ ןכעלדנעטשרַאפמוא ןַא

 "יינ עטיירדרַאפ יד, טימ סוטקַאק םוצ דיל ריא .גנושַאררעביא רעקיצילב

 :ױזַא יז טקידנערַאפ "רעגניפ עקירעג

 ,רעטכיד רעד רשפא
 טײקנטלָאשרַאפ ןייד ןדניבפיונוצ ןעק סָאװ
 ,טימעג ןייז טימ
 ,דיל ַא סנייז ןיא ןטלַאהַאב הרוצ ןייד טעװ

 .(90 טייז)

 רעליטש סילדוק הכרב רַאפ גנושַאררעביא עגולק וצ ַא לסיבַא זיא סָאד
 ,רעדיל עריא ןיא ,ןעגנושאררעביא עכלעזַא ,ָאד ןענייז ייז רעבָא ,תומימת
 -ַאמיא עקידיינש ַא ןַארַאפ לָאמטּפָא ךיוא זיא רעדיל עריא ןיא יו טקנוּפ
 רעווש טרעוו'ס ןוא דיל ריא ןופ ןעמַאר יד ןופ סױרַא טייג סָאװ ,קיטסישז
 זיא רימ .רעדיל-וירב עליטש ענעגייא סילדוק הכרב רַאפ ןעמענוצנָא סָאד

 יד ןעוו ןוא למייב קידרעטיצ ךַאװש ַא זיא'ס ןעוו ,דיל סילדוק הכרב רעביל

 -רךיטַאנ רעד ןופ טמוק קיזומ יד ןעוו ,ןגייווצ ענעקָארשרעד יװ ןעגנעה תורוש
 יז רעטניה ןעוו ,תורוש יד ןשיווצ ןופ סיױרַא טגניז סָאװ ,טייקליטש רעכעל
 ,לוק-ןעיורפ ַא טימ ןירעטכיד ַא עקַאט רָאנ ,רעטכיד ַא יורפ ַא רָאנ טינ טייטש
 -ַאב סָאװ לוש עשירעבייו רעדָא ,סעלוש עשירעבייוו יד ביל טינ בָאה'כ
 -פָאלש םוצ ןלעװש עשיטעקָאק עלַא ןוא רעמיצפָאלש סָאד זיולב טגניז

 -רַאי ַא ןָא טוט סָאװ גנוטכיד-ןעיורפ יד טנייפ ךיוא רעבָא בָאה'כ .רעמיצ
 ,יורפ ַא זיא ילדוק הכרב .לוק שירענעמ ַא טימ תורימז טגניז ןוא עקלעמ
 -תועינצ ןגעווטסעדנופ זיא סָאװ ןוא ןירעטכיד ַא ןייז וצ טינ ךיז טמעש סָאװ
 "עבייו רעכעלסערעד ַא טימ רעדיל עריא ןעמעשרַאפ ֹוצ טינ גונעג קיד

 ןיא ןבעל ןליטש םעד ןופ טנַאה עליטש יד יװ ,ליטש זיא יז .טייקשיר

 :ןעמַאזוצ טײקמַאזנייא , דיל ריא

 רעלעט ַא ףיוא טרָאט ךעלקיטש

 ,טלקנירּפשַאב גנירמיצ טימ
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 ,טלקניפ רעזעלג עניד ןיא ייט רעקידלָאג
 יירד םירבח שיט םייב
 יױעלקניװ יד ןיא טייקליטש יד דייר ערעייז טימ ןדיינשעצ
 טנַאהןעיורפ עקיאורמוא ןַא
 ,רעדיל טימ דנַאב ַא טשימ
 ,טנַאּפשעג רעמ ןוא רעמ לָאמַא סָאװ טרעװ יז

 ירעדיװ טליּפש ןוא ףיוא טרעה שינעדנעלב

 ,ןעמַאלּפ עטצעל ךיז ןשעל ןימַאק ןיא
 -- ןעמַארג טימ ןזרעפ ןגעװ דייר ןעגנילק

 .ןעמַאזוצ טײקמַאזנייא םירבח יירד ןעקנירט

 (.82 טייז)

 תורוש עכלעזַא רעבָא ,טימעג ןיא שיבייל ינַאמ לסיבַא זיא דיל סָאד
 ןעקנירט; ןוא "ןעלקניוו יד ןיא טייקליטש יד דייר ערעייז טימ ןדיינשעצ; יו

 ַא ןופ גנוטכיד רעד וצ ןרעהעג -- ?ןעמַאזוצ טיײקמַאזנייא םירבח יירד

 .רעטעּפש רוד

 רעשידיי רעד וצ גָארטײב רערעדנוזַאב ןוא רעקיטרַאנגיײא סילדוק הכרב
 :עינרָאפילַאק ןגעוו דיל םוצ רעייטשוצ ריא זיא עיזעָאּפ

 ,רעדנַאעלָא ןקידנעילב ןופ גייװצ ַא ףיוא

 ןעגנילרעטעמש ייװצ

 ירעדנַאנַאפ ךיז ןעילפ ןוא ןענעגעגאב

 .(80 סייז)

 ןפרַאװאוצסיױרַא ןביולרעד טגעמעג ךיז טָאה ילדוק הכרב יצ טינ סייוו'כ

 ןעגנערבניירַא ןיא טגיל וטפיוא ריא רעבָא ,"ןענעגעגַאב , ןופ "ךיז+ םעד

 ןפורנָא ןיא רָאנ טינ ןוא .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא גייווצ רעדנַאעלָא םעד

 רָאנ ,טסנידרַאפ ריא טגיל קיטָאזקקע טימ ןרירווענַאמ ןוא רעדנַאעלָא םעד

 רעשיטעָאּפ רעטקעדטנַא-ייג ריא ןופ גנומיטש יד ןוא קיזומ יד ןעניפעג ןיא

 : עירָאטירעט

 ,ןגָארטעצ בלַאה ,קיאור בלַאה
 ,גורק"רעסַאװ ןיא שיט ןיימ ףיוא ןרעטַאלפ סעיליל עסייוו ייווצ
 -- טדײשעגּפָא ןטרָאג ןופ יז טָאה ץימע
 ,טײװצעבלַאז ייז ןעקנעב
 ןגיובעגרעטנורַא רעזדלעה עניורב עקנַאלש יד

 "רעטעלב ענעטעמַאט עטעלָאיפ יד
 ,עפרַאש ןעלבָאנש עשלגייפ יװ
 ,טייקרעטנומ רעטצעל רעד טימ ןיײרַא טכַאנ רעד ןיא ךיז ןציּפש

 ,(84 טייז) :

 ,תורוש עקיטכיזרָאפמוא ןוא עטכעלש ךס ַא ןבירשעגנָא טָאה ילדוק הכרב

 ןענייז תורוש ךס ַא .קיטַאמַארג טימ הושב הוש טינ ךיוא יז זיא לָאמַא

 .ןעמַאזוצ טינ ךיז ןעגניז ןוא דמערפ רעד ןופ עטרַאנעגנײרַא יו
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 סָאװ טכַארבעגפיוא ןרעוװ לָאמַא ןעמ ןעק רעדיל עריא טנעייל ןעמ זַא

 ,ךיז טגערפ ןעמ .ךָארב רעזדנוא ןופ רעטַאלפ ןייק ייז ןיא טינ טניפעג ןעמ
 ,עקנילבערט ןוא ןילבול ןופ טייוו ױזַא ןעוועג עקַאט קיפיסַאּפ רעד זיא יצ
 --- ןעגניז וצ ןענוגרַאּפ ךיז ןעמ טָאה טרָאד זַא

 ,טכַאלעג ןוא טפיטשעג קישיור ױזַא טסָאה זד

 .ךַארּפש לַאפרעטעלב טימ טרעפטנעעג טָאה במעד רעד

 ,טײלגַאב לעװש ןזיב זדנוא ןבָאה'ס

 ךאילש רעניורב רעקיטסברַאה רעד

 דיירפ רענענַאטשַאק טימ עקרעװעװ יד ןוא

 ,(108 טייז)

 זַא ןעמ טליפרעד ,ךוב עצנַאג סָאד קיטכיזרָאּפ טנעייל ןעמ זַא רעבָא
 טימ עינרָאפילַאק ןיא ןרָאװעג ףייר זיא סָאװ ןָאט רעשיטעָאּפ סילדוק הכרב
 -ַאק יד ןופ דיירפ רענענַאטשַאק רעד ןופ ןלײטוצּפָא טינ זיא ,עינרָאפילַאק

 ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ טעָאּפןָאיַאר רעד זיא יז .ןכַאילש רעינרָאפיל
 ,שזַאזיעּפ םעד רעסיוא ,ץלַא טימ תוכייש ןיא סָאװ ןוא שזַאזיעּפ םעיינ םעד
 ןכעוװשרַאפ טלָאװעג טינ טָאה יז .וירב ַא ןרעוו קירוצ דיל ריא ליוװ
 טָאהעג ארומ טָאה יז ןוא ןרָאי-רעלטיה ערעטיב יד ןופ דיל עשידיי סָאד
 רָאי קיסיירד עכעלטע סָאװ ,עלופטרעוו סָאד ןרעװנָא טעװ טרָאװ ריא זַא
 ןוא ןגיושעג זָאלפליה יז טָאה רַאפרעד .ןבעגעג ריא ןבָאה עינרָאפילַאק

 ןיא טנוװָאא יו דיל ןייפ ַאזַא ןופ טייקליטש ענעגייא יד טעווָאכעג רעכיג
 - -- ?ףרָאד

 ,דלעפ ןופ סױרַא טמעטָא עפש ַאזַא
 ,טײקיטפַאז רעייז טימ ןצייר ןביווט עטנוב ואוו

 ,טעז טימ טמעטָא ןטרָאג"ןעיסָא ןַא
 ,ןירג ןוא טיור טימ ןצייר תוריּפ עפייר
 טרעטנָאלּפרַאפ זיא םיובנרַאב ַא

 ןיז ןקיטכורפ ןופ לכה ךס ַא ןיא
 .ןיּפשעג טייקיטייצ ןיא
 םיױב-ןסָאקירּפַא םעד ףיוא
 ,גײװצ ַא ךיז טגיװ
 ,ףרָאװ ַא דרע וצ טכורפ רֶע טוט
 ,ףרָאד ןופ טייקליטש יד ןָא טריר ןוא

 96 טייז)

 ּפַאנק ןוא ליטש ריא טָאה עינרָאפילַאק ןיא זיולב זַא טסייוו ילדוק הכרב

 .ףרָאד ןופ טייקליטש יד ןרירנָא ןענעק וצ טייקכעלגעמ יד ןגָארקעג טרָאוװ
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 ריא סיוא טגניז יז ןעוו ,טרָאװ ריא ןופ טרעוו םעד רעביא טינ טביירט יז
 :"ןצנַארַאמ; דיל ריא ןיא עינרָאפילַאק וצ טײקרַאבקנַאד

 -- טרָא םעד ףיוא ָאד
 .טרָאװ קיטכיזרוד ַא ןכוז וצ היכז יד טַאהעג בָאה'כ ואוו
 קנַאד ןיימ ןעמענרַאפ רעטעג יד ןלָאז
 ,קנַאשעג ןכעלרעדנואוו םעד רַאפ
 ןטָאש ַא ןיא
 ,ןטָארעג טינ רשפא ךָאנ זיא סָאװ ,טרָאװ ַא סניימ ןופ

 ,(87 טייז)

 טינ רשפא ךָאנק זיא סָאװ ,טרָאװ ריא רעביא ץלַא ךָאנ טרעטיצ יז
 ןעמוקעג זיא סָאװ לדיימ סָאד זַא ,יז טסייוו תווינע ריא ןיא רעבָא ,"ןטָארעג
 םענעגייא ןַא ףיוא ןגָאלשעגנָא ךיז טָאה ,קירוצ ןרָאי טימ עינרָאפילַאק ןייק

 -רעדנואוו, ַא רעטעג עלַאקָאל יד ןופ ןגָארקעג טָאה יז זַא ןוא "שָאר-דלָאג,

 ,"קנַאשעג ךעל



 רעכיבנ ןוא רעטרעוו

 קרעוו עניילק ןוא עסיורג רעכיברעטרעוו ןיא דיי רעד

 רעדיל עקיטומטוג עיצידעּפסקע רעשיגָאלָאליפ ַא ףיוא

 תובא תוכז סיקסרעווט םהרבא "רבדמ, ןופ ווירב

 ןָאט-סקלָאּפ רעטריניפַאר סעשטַאקט תונורכז -החפשמ סרענגרעב עדניה

 רָאמוה ץרפ סנָאסלעגרעב דוד

 ץכ ףעלַא הנותח ײרעדמערפ; ַא ףיוא

 תבזשה רפס גנוניימ ןייא --- רעטכיד יירד

 רעבייהנָא ןַא --- רעלגירטש יכדרמ

 ץרפ .ל .י ןגעוו ץיטָאנַא

 קיטירק ןגעוו ןעמזירָאפַא





 רעכיברעטרעוו ןיא דיי רעד

 ןופ ךעלעטנעמ טימ טליהעגמורַא ךעלנייוועג ןענייז רעכיברעטרעוו
 .רעטרעוו ןופ רעביילק ַא זיא טסינָאקיסקעל רעד .טײקשימעדַאקַא רעקילייה
 רעייז ,רעבײלקּפָא ןַא טפָא ,רעביילקסיוא ןַא ןייז ךיוא לָאמוצ ףרַאד רע
 "רעד זיא רע לייו ,רעביילקרעביא ןַא ןייז וצ עבַאגפיוא ןייז זיא ןטלעז
 ביוא .רעלעטשנעמַאזוצ ןוא רעביײלקנעמַאזוצ ,רעביילקפיוא רעד טשרקיע
 -נסיו ענעדײשרַאפ ןופרעד ןכַאמ ןוא ךוברעטרעוו םוצ ןעמוק ןעק ןעמ
 ,קידנסיוו טינ ךוברעטרעוו סָאד ךיז טכַאמ ,ןריפסיוא עכעלטפַאש

 טעװ ,טדער רעדָא טגניז ,טגָאז קלָאפ סָאד סָאװ ץלַא טינ רעבָא
 ,ךוברעטרעוו ןגייא ןַא טגָאמרַאפ קלָאפ סָאד .ןענעכייצרַאפ ךוברעטרעוו סָאד
 ךוברעטרעוו לענָאיצנעװנָאק ַא סָאװ ,ןקורדסיוא ענעדיײשרַאפ ןופ ,הּפ-לעב
 טינ ןפוא םושב טלָאװ ןיילַא קלָאפ סָאד .ןענעכייצרַאפ טינ ןפוא םושב טעוװ
 ןוא ןרעוװ טרינָאיצקנַאס ןלָאז ןקורדסיוא ערַאגלואוו ץלַא יד זַא ,טזָאלרעד
 ןיא ןרעטשינ ןָא טביוה דניק "קירעגיינא ַא ןעו .טכער"רעגריב ןגירק
 יד רעבָא ,רעטרעוו עשינילק טימ טנױלַאב לָאמַא רע טרעוו ,ךוברעטרעוו
 ענייז סעטַאט יד ןבָאה ,לגיוא ןַא טימ ןעקניוו סָאװ ,ןקורדסיוא י"עטעפ;
 ,שיטַאבעלַאב ןוא ענשטעטַאטס זיא ךוברעטרעוו ןייז .טקירדרעטנוא הליחתכל

 "ןשיפַארגָאנרָאּפ , ןייז ןקידירפַאב ןלעוװ דניק קיסיווליו סָאד רעבָא לָאז
 ץכעלטסירק יד  .יָאנדָאגוא ָאקלָאקס , ןגירק רע טעװ ,ןדיי עגונב רעגיינ
 ,רעטרעוו ךס ַא ףיוא ךעלדיילק ןוא ןזיוה ןָאטעגנָא ןבָאה סעדייז ןוא סעטַאס
 יז טימ ןעגנערברַאפ ןענעק לָאז ןעמ ידכ ןוא שיטייל ןרעוו ןלָאז ייז ידכ
 יז ןבָאה םויטימעסיטנַא רעייז רעבָא .טפַאשלעזעג רעקידנעטשנָא ןיא
 ןטכַארטַאב רעכיברעטרעוו .ןריזיליוויצ וצ קיטיונ רַאפ ןענופעג טינ וליפא
 טירבעגסיוא ןענייז סָאװ ,ןקורדסיוא ןענעכייצרַאפ וצ קידנעטשנָא ץנַאג רַאפ
 ןטיה ךיז טעװ ךוברעטרעוו ַא .סַאה ןופ ןרעלעק עטסניימעג יד ןיא ןרָאװעג
 רע סָאװ םזיטימעסיטנַא ןטימ רעבָא ,טרָאװ סואימ .ַא טימ ןּפַאכוצסױרַא ךיז
 ,טלּפענקעצ ןוא טעטסַארכעצ ןיײגמורַא רע טעוו ,תורוד-רוד ןופ טנשריעג טָאה
 ,למוט-רעטרעוו ןוא קרַאמ ןטימניא ,ןעמעש טינ ךיז שיטסינָאיציביזקע ןוא
 טנַאגעלע טפור ןוא לגיוא שירזממ ַא טימ טקניוו סָאװ ,טרָאװ ַא ןלעטשוצסיורַא
 ,ןדיי ףיוא למָארגָאּפ לדייא ןַא וצ

 ןופ טײקשימעדַאקַא רענייר ןופ עקסַאמ יד רעטנורַא טסייר ןיצּפיל .ס
 שיטקַאפ זיא סָאװ ,ךוברעטרעוו ןשטייד-שילגנצ ןוא ןשילגנע-שטייד סלעסַאק

 20ס
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 ,לקיטרַא ןַא ןיא .ןטעטיזרעווינוא ןוא ןשזדעלַאק עלַא ןיא ךוביטסקעט ַא

 ףֶא רע טזייו ,"ךַארּפש עשידייפ 1944 רעמונ רעבמעצעד ןיא טקורדעג

 ןטײרּפשרַאפ םעד ןיא ןבָאה ןושל שידיי רעזדנוא ןוא ןדיי עילָאד ַא רַאפ סָאװ

 עטצעל עמַאס יד ןיא טסייה סָאד ,םויה דע טרָאד טרעוו שידיי ,ךוברעטרעוו

 סָאד ןוא ,"ןדיי עטעדליבעגמוא ןופ ךַארּפש יד; יװ טריניפעד ,ןבָאגסיױא

 רעשידייג ןוא "רעכואווא ךיוא ,טקעלַאיד רעשידיי ץֹוח ַא ,טניימ "לדייפ טרָאװ

 .לדניווש ןוא יירעדניש-טיוה --- רעטרעוװ ערעדנַא ןיא ,"לדנַאה ןופ ןפוא

 ,ןיצּפיל .ס ,שטייד ןופ רָאסעּפָארּפ רעד זַא ,ןלעטשוצרָאפ טכייל ךיז זיא'ס

 -שישטייד רעקיטייצטנייה ןופ שרוש םעד טכוזעג ךוברעטרעוו ןשטייד ןיא טָאה

 סָאװ ,,רוטלוק רעד טימ קנַאדעג ןיא ןדנוברַאפ סע ךיז טָאה םיא ייב ,טייק

 רָאנ ךיז טָאה'ס ואוו ,םוטעמוא טפיג ןשיטימעסיטנַא טצירּפשעגנײרַא טָאה

 "טנייה זיא םזיצַאנ טימ ךַארּפש עשטייד יד ןדניברַאפ וצ הקושת יד .טזָאלעג

 ןעניצּפיל .ס טָאה ןגעווטסעדנופ רעבָא ,עכעלדנעטשרַאפ ַא רשפא גָאטדוצ

 "רעטרעוו ןשימייה ַא ןיא ךיוא ןקוקוצניירַא השעמ תעשב ןלַאפנייא טגעמעג

 רעדעי ןופ יירפ ןוא קנַארפ טצונעג טרעוו סָאװ ,ןשילגנע ןַא ןיא ןיימ'כ ,ךוב

 ףרַאד ןעמ זַא ,טגייצרעביא טלָאמעד ךיז טלָאװ רע ,דנַאל ןיא זדנוא ייב םענייא

 ,ךוברעטרעוו ןשטייד ַא ןיא םזיטימעסיטנַא ןעניפעג וצ ןייז חירטמ טינ ךיז

 יירפ טינ ךיוא ןענייז רעלעטשנעמַאזוצ-רעטרעוו ענעגייא ערעזדנוא לייוו

 ,האנש-ןדיי "רעשיפַארגָאנרָאּפש ןוא רעטזױלבטנַא ןופ

 קורדסיוא רעשיטימעסיטנַא "רענייר , ַא שטָאכ זיא "לדייק טרָאװ סָאד

 זַא ןרעװש שטָאכ ךיז ןענעק רעטרעוװ ןופ טײלסטּפַאשנסיװ ענייר יד ןוא

 ןרעלוּפָאּפ רעייז ַא ןופ ןיימ םעד טשטייטרַאפ תונווכ ענייר טימ ןבָאה ייז

 שטייד ןופ טנעדוטס רעקידלושמוא רעד ידכ ,קורדסיוא ןשיטימעסיטנַא

 טרָאװ סָאד םיא טעװ ןעמ ןעוו ,ןסיוומוא טימ ןרעוו טלכיורטשעג טינ לאָז

 | .ןײרַא םינּפ ןיא ןעיײּפש

 ,ןגָאז ןעמ ןעק ,ןייז טינ לָאז שינעכיײצרַאפ-רעטרעוו ַאזַא קיטכעדרַאפ יו

 םוצ טייקיטכערעג ןופ ַאגָאט ַא ןָאטעגנָא טָאה רעביילק-רעטרעוו רעד זַא
 .ץַאשרעטרעװ ןשטייד ןופ רצוא-סקלָאפ ןסיורג

 ךימָאל 4 קידלוש ךעבענ "ושזד; טרָאװ עקידלושמוא סָאד זיא סָאװ רעבָא

 ןיא טשטייטרַאפ טרעװ טרָאװ סָאד ױזַא יװ ,ןָאט קוק ַא ןגעווטסעדנופ

 עטושּפ סָאד ,1959 ןופ ,"ירענָאישקיד ירושטנעס הטעיטנעווט, סרעטסבעוו
 --- גנושטַאּפרַאפ ַאזַא ךיוא טרָאד טגירק טרָאװ

 40 ןכע201106 0/02106 1 1240, 25 116 13 3210 10 ןסוש.

 טקיטפערקַאב ךָאנ טרעװ סע רָאנ ,ןעלדניווש וצ "ושזד, טניימ רָאנ טשינ

 ןוא םינּפ םורפ ַא ךוברעטרעוו סָאד טכַאמ ייברעד ,ליּפשייב ןרעייט ַא ןופ

 -עגלַא ןוא ןכעלנייוועג ןופ עזַארפ ַא ?לעיװקָאלָאק , זיא סָאד זַא ,טקרעמַאב
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 טינ טרעוו ךוברעטרעוו רעטצריקרַאפמוא רעד רעבָא .ןדער-סקלָאפ םעניימ
 ןימ ַאזַא ךָאנ ןיירַא רע טפרַאװ ןקורדסיוא עשילגנע ןופ םי ןיא ןוא דימ
 -- שטייטרַאפ

 10 0062/ 1ת 1:206, 25 10 ןסש סתס 004 01 2 0156.

 ,ליּפשיײב ןקידעקצַאצ ַא טימ ןדיי וצ טנעמילּפמָאק ַא רעדיוו ריא טָאה
 סע ןעק ןעמ ױזַא יוװ ןסיוו ןוא תועט ןייק ןכַאמ טינ הלילח לָאז ןעמ ידכ
 -ָאקיסקעל רעקידריוװ רעד לייוו ,סעומש םענײמעגלַא ןיא ןטכעלפניירַא ךיילג
 ןוא ןַאמסטּפַאשנסיװ רעוויטקעיבָא השעמ ,רעדיוו ךיז טגיונרַאפ רעקיפַארג
 לייוו ,קידלוש המשנ יד טָאג ,הלילח ,זיא רע זַא ,רעדיוו ךיז טרעווש רע
 ,סע טסייה ,םלוע רעד ,לעיװקָאלָאק רעדיוו (! ןפָארטעג טָאה ריא) זיא סע
 רעד ידכ ?סָאװ ידכ ,ןענעכייצרַאפ סע זומ ךוברעטרעוו ןייז ןוא ,ױזַא טדער
 רעד ןופ ןרעו טּפעװעגסױא טינ לָאז שטייט רעשיטימעסיטנַא רעקיזָאד
 "ושזדע טרָאװ סָאד ןײרַא רע טקָארב רעטייוו לסיבַא .ךַארּפש רעשילגנע
 --- שוריּפ ןרעייט ןימ ַאזַא טגירק סָאװ ,"ןוָאד ושזד וט, עזַארפ רעד ןיא

 0 ןסש 406ט----90 1016 {6 ןכע106 01----10 ןכסעמע6

 סע 10 106006 40 1286 1688

 ןופ לטיק ןייז ןָאטוצנָא טסילַאיצעּפס-רעטרעװ רעד ןיֹוש טסעגרַאפ ָאד
 -רַאפ רֶע ןוא ןסַאמ עלַא ןוא ןסַאלק עלַא ןופ רעטרעוו וצ טייקיטכערעג
 ,"לעיװקָאלָאקא ןופ ץורית ןטרגּפעג םעד ןדנ ןיא ןבעגוצנָא וליפא טסעג
 רענײמעגלַא ןַא ןיא "ןוָאד ושזד וט/ ןַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוק רימ ןזומ
 ,סע טגָאז סע רעוװ ןוא ,ךַארּפש רעשילגנע רעד ןיא ףירגַאב רערשכ ןוא
 ףושל קיטכיצ ַא טדער רע לייוו ,חבושמ הז ירה זיא

 זַא ,ךוברעטרעוו ןשטייד ַא ןיא יילפ עשיטימעסיטנַא ןכוז ןעמ ףרַאד ,ונ
 -ָאלגנַא ןַא ןיא טנַאה:רעד-וצ ןוא זָאנ רעד רעטנוא ןעניפעג סע ןעק ןעמ
 ? הרות ןּפעש עלַא רימ ןענַאװ ןופ ,ךוברעטרעוו ןשיסקַאז

 1004 ןופ טקורדעג זיא ךוברעטרעװו רעטצריקעגמוא רעקיזָאד רעד
 רעבָא ,רָאי רָאּפ רעדעי ןרָאװעג טקיניײרעג ןוא טרעסעברַאפ זיא ןוא ןטָאלּפ
 וליפא ןרָאװעג טקינײרעגסיױא טינ זיא דיי ןגעװ המכח יד ןוא הרות יד
 .עבַאגסױא רעטצעל עמַאס רעד ןיא

 טינ ןיא סע זַא ןוא רעלדניווש רַאפ םינָאניס ןייק טינ זיא "ושזד, זַא
 סע יװ ןרעוװ טריצודָארּפער זומ סָאװ טּפַאשנסיװ-טרָאװ עטולָאסבַא ןייק
 לסיבַא םעד ןופ ןעז ןעמ ןעק ,רעכיברעטרעוו עלַא ןיא ,טייג ןוא טייטש
 ןטייווצ ַא ןיא טלדנַאהַאב טרעוו קורדסיוא רעבלעז רעד יװ ןפוא ןרעלעדייא
 ץעשילגנע עלַא ללוכ זיא רע זַא ,ךיז טמירַאב סָאװ ךוברעטרעוו ןשיטנַאגיג
 ןופ "ירענָאישקיד דרעדנעטס וינ סלאנגאוו ןוא קנופ, זיא סָאד .רעטרעוו
 זַא ןוא טרָאפ ךיז טגעװַאב דרע יד זַא ,ןענרעל ןופרעד ןענעק רימ ,8
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 יטנַא םעד ןרעדלימ ,רָאנ ןליוו ייז ביוא ,ךיוא ןענעק טײלסטּפַאשנסיוװ
 ,"לעיװקָאלָאק .רמ; ןקידכעבענ ןוא ןעמינָאנַא םעד ןופ םזיטימעס

 -- טשטייטרַאפ ױזַא "סלאנגאוו ןוא קנופ, ןיא טרעוו "ושזד,

 {0 866 106 20060/ 01 ומ 2 1021821מ, 0ט6116200
 161סע1108 10 186 ןכעסטסע0121 1:6600055 4 סוג

.1124 

 טמענ רע ןוא שיאיײטרַאּפ לסיבַא ןיוש טרעוו רעקיפַארגָאקיסקעל רעזדנוא

 ,ןגילקרעביא וצ טניימ סָאװ ,טרָאװ ַאזַא ױזַא יו ,ןרעלקרעד וצ ימ יד ךיז

 .ךוברעטרעוו ןיא ןכָארקעגנײרַא זיא ,ןעלדניווש וצ טינ ןיוש ,ןסייררעביא רעדָא

 רעד  ןופ גנוניימ רעטיײרּפשרַאפ רעד טימ ןָאט וצ טָאה סָאד זַא ,טגָאז רע

 ןופ שטייט רערעדלימ רעד .רעלדנעה ןשידיי ןופ (טייקיפיפ)} טייקפרַאש

 רָאג ןיוש טרעוו'ס לָאנ ,"לעיװקָאלָאקק יו טרשכעג טינ ןיוש טרעוו טרָאװ

 ,הגרדמ רעקירעדינ ַא ןופ ,סע טסייה ,טרָאװ ַא --- "גנעלס, יװ ןבעגעגנָא

 ליפוצ ןפרַאװנײרַא ןופ ןטיה וצ ביוחמ ךיז ןענייז ןשטנעמ עלעדייא יו ױזַא

 שטייט רעד זַא ,טנרָאװעג ךיוא ייז ןענייז ,ןסעומש ערעייז ןיא "גנעלס ,

 געמ ןעמ ןוא רעקידעקצַאצ ַאזַא טינ זיא ,רעכַאמ-רעכַאש ַא יו "ושזד. ןופ

 .ןדיימסיוא םיא
 גנונָאטַאב עסיוועג ַא ןבעג ,רָאנ ןליוו ייז ביוא ,ןענעק רעקימעדַאקַא

 םייב לעטשנָא ןכעלטּפַאשנסיװ ַא ןכַאמ ךיוא ןענעק ייז ןוא טרָאװ ַא וצ

 "נָא ןופ לטעלבנגייפ ַא ןָא וליפא ,קורדסיוא ןשיטימעסיטנַא ןַא ןריוורעס

 .טייקידנעטש
 עלָאר רעד ןופ סױרַא רעמ רעטייוו ךָאנ טייג ?סלַאנגַאװ ןוא קנופ.

 ַא ןיוש טגירק "ושזדא ןופ שטייט רעטייוצ ַא .רעקימעדַאקַא ןליק ןופ

 -- ּפָאק ןרעביא גנַאלרעד ַא ןוא בַארגַאב

 10 ןקע200106 8מגז 10604003 גמ 6 טוגסג 25 6
 טט182:1} 25011060 10 1608.

 .יירעכיב-רעטרעוו ןופ תואחסונ ענעדיישרַאפ ייווצ ךיז רַאפ רימ ןבָאה

 מעסיטנַא ןוא ןקור-סיוא עשיטימעסיטנַא טפיוקרַאפ רעטסבעוו חסונ רעד

 ַא ייברעד טכַאמ ןוא ,ןעייג ןוא ןעייטש ייז יו ייז טקיביײארַאפ ,רעטרעוו עשיט

 -נאוו ןוא קנופ, ןופ חסונ רעטייווצ רעד .טייקמורּפ ןופ לעטשנָא ןטַאװעמַאט

 טרָאװ ןופ םעט-ךָאנ ןשיטימעסיטנַא םעד ןרעלקרעד וצ טינ ךיז טמעש "לָאג

 וצ ןביירש סָאװ עלַא יד זַא סיוא טמוק ,םיא טול .רַאגלואוו רַאפ "ושזד,

 -ָארטנָאקמוא ןוא עניימעג ,עבָארג ןדייר ,לדנַאה ןופ ןפוא ַאזַא קלָאפ ץנַאג ַא

 ,דייר עטריל

 זַא ,רעפטנערַאפ םעד ןבָאה שטָאכ ןעק רעלעטשנעמַאזוצ- ךוברעטרעוו ַא

 לַארָאמ רעד ןופ רעלגיּפשּפָא ןַא רָאנ ,רערעל-לַארָאמ ןייק טינ זיא ןײלַא רע
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 ןגָאז רימ ןגעמ ןרעיױדַאב םוצ) קלָאפ ַא ןופ לַארָאמ יד ביוא .רעטרעוו ןופ

 וצ ביוחמ טינ סע רע זיא ,טריטּפורָאק זיא (?טלעוו; רעדָא ,"רעקלעפ;
 ,טלַאנגַאוװ ןוא קנופ ןופ לַאפ ןיא ,ןעזעג ןביוא ןבָאה רימ שטָאכ .,ןטלַאהַאב

 ַא ףיוא ןעיײרשנָא ךיוא ןענעק רעקיטנַאמעס ןֹוא רעקימעדַאקַא-רעטרעוו זַא
 ַאזַא טצונַאב סָאװ ,םעד רעוא ןַא ןעיײרדנָא ןוא טרָאװ טריזירַאגלואוורַאפ
 .טייקכעלטנפע רעד ןיא קורדסיוא

 -נַא רעטכייפ רעד זיא רעכיב-רעטרעוו ענעקורט ןיא יו רעגרע ךס ַא
 -עטיל רענייש ןופ עקסַאמ רעד רעטניה ןיירַא ךיז טעבנג סָאװ ,םזיטימעסיט
 טצוּפעגמורַא רָאנ ,טרָאװ ןסירעגּפָא ןַא יו טינ טמוק סַאהדןדיי ןעוו .רוטַאר
 ,ייג .זָאלפליה ןעמ זיא טלָאמעד ,םרָאפ ןיא טצנַאלפרַאפ ןוא טייקנייש טימ

 רעשילגנע רעד ןופ רעטָאפ םעד ןגעק ףמַאק ַא ףיוא טציא ביוה ,לשמל
 ןייז ןיא ,םד תלילע םעד ןטיײרּפשרַאפ רַאפ ,רעסָאשט ירפעשזד ,רוטַארעטיל
 ,"סליעט ירָאברעטנעק יהד; עמעָאּפ רעטמירַאב-טלעוו

 רוּפש ןייק דנַאלגנע ןיא ןיוש זיא ,ןרָאװעג ןריובעג זיא רעסָאשט ןעוו
 טימ ןבירטעגסױרַא טַאהעג ןדיי עלַא טָאה ןעמ לייוו ,דיי ַא ןופ ןעוועג טינ
 ןיא וליפא ןענייז ןגעווטסעדנופ .טרובעג ןייז רַאפ טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא
 תלילע ,ןגעוו טייקנייש רַאּפ ,טײרּפשרַאפ ןעוועג דנַאלגנע "רענייר-ןדוי, רעד
 טּפַאכעגפױא טָאה רעסָאשט .,ןטנַאירַאװ עטסנדײשרַאפ יד ןיא סעטכישעג םד
 ,עמעָאּפ רעסיורג ןייז ןיא ןעגנוזַאב סע ןוא השעמ עטריצירבַאפ-דליוװ ַאזַא
 רעד ןופ טנעמַאדנופ םעד רַאפ טכַארטַאב ןרעוו "סליעט יראברעטנעק יהד;
 ןַא ןיא ןעמַאזצ ךיז ןעמוק ןדלעה סרעטכיד םעד .רוטַארעטיל רעשילגנע

 ןופ רעגייטש ןפיוא ןטָאדקענַא ענעדיײשרַאפ ךיז ןלייצרעד ייז ןוא הינסכא
 טמוק'ס ןעוו ,טײקטנַאקיּפ רעטנכערעגסיוא סָאישטַאקָאב ןָא רָאנ ,ןָארעמַאקעד

 "םורפ, ַא טלייצרעד ןוא יז טמענ ,ריטסַאנָאמ ַא רעביא ןירעעזפיוא רעד וצ
 טעדרָאמרעד ןבָאה סָאװ ,?סעקינטנעצָארּפ עסואימ, עשידיי ןופ עלהשעמ
 עמַאמ יד .בורג ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא ןוא לגניי ךעלטסירק קירָאי ןביז ַא
 לגניי עטיוט סָאד ,סנ ַא טעשעג'ס לייוו דניק ריא ןופ רעּפרעק םעד טניפעג
 ןגירק ןדיי עשירעדרעמ יד ןוא רבק ןופ רעטרעװ עקילייה סױרַא טגניז
 ,ףָארטש עטנידרַאפ רעייז

 ןרָאבעג זיא סָאװ ,ןרעסָאשט וצ ןבָאה ןעמ ןעק סעיזנעטערּפ ַא רַאפ סָאװ
 טימ טריזומַא ךיז דנַאלגנע רעזָאלגדיי ַא ןיא טָאה סָאװ ,1340 ןיא ןרָאװעג
 טָאה רע ,ןדיי ןגעק טדנעוװעג ןעוועג טינ זיא טפיג ןייז ? דיל קיצומש ַא
 -- רעדרעמ עשידיי ןגעװ עלהשעמ ךעלטסירק ַא ןעגנוזעגרעביא זיולב
 ןעועג זיא סָאד .קלָאפ ןשיװצ טײרּפשרַאפ ןעוועג זיא סָאװ עלהשעמ ַא
 רעשילגנע רעד ןופ ץנירּפ רעד, ,רעסָאשט ןוא ,טגָאזעג סנייטשמ ,רָאלקלָאפ
 --- ןָאטעג ןבָאה םיא ךָאנ ןוא םיא רַאפ ןטעָאּפ ךס ַא סָאװ ןָאטעג טָאה ,*עיזעָאּפ
 רעלעודיווידניא ןוא רעטריזילַאטסירק וצ ןביוהרעד רָאלקלָאפ םעד טָאה רע
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 ןָא טביוה דניק סָאד ןעוו .,דיל שיטעטַאּפ ַא תמאב זיא דיל סָאד .גונפאש
 רעד ףיוא ץרַאה םייב ּפוצ ַא טיג ?סירָאטּפמעדער ַאמלָא; רבק ןופ ןעגניז

 .דרָאמ ןלעוטיר םעד ןופ טײקמַאזיורג
 -ידָאמ לסיבַא ,עמעָאּפ-רעסָאשט רעד ןיא ,טרעוו םד תלילע רעד םגח

 ,ןקעווצ עלעוטיר רַאפ דניק ךעלטסירק סָאד טינ ןצונַאב ןדיי יד .טריציפ

 עכעלטסירק ענייז ןדייל טינ ןענעק ייז לייוו לגניי סָאד ןענעגרהרעד ייז רָאנ

 ייברַאפ טריצַאּפש רע ןעוו ,"רעטומ רעקיליײה , רעד וצ טגניז רע סָאװ ןענמיה
 .עלוש רעכעלכריק ןייז וצ געוו ןפיוא ,ָאטעג רעד ךרוד ןגרָאמירפ רעדעי

 טסואוועג טינ וליפא אמתסמ טָאה רעסָאשט רעלטסניק רעסיורג רעד
 ןופ ןוז ַא זיא רע זַא טליפעג זיולב טָאה רע .טימעסיטנַא ןַא זיא רע זַא
 וצ טינ זיא דיל ןייז .טייצ ןייז ןופ רעדיל יד טגניז רע ןוא טייצ ןייז

 דיל ןייז ,טייצ ןייז ןופ ןלייטרוארָאפ םוכס ןצנַאג םעד ןופ קעװַא טייוו

 -טכער רעזעיגילער-ךעלטסירק ןופ םתוח םעד טַאהעג ךיז ףיוא וליפא טָאה
 ןַא וצ אקוו- עטכישעג םד תלילע יד וצ טלייט רעסָאשט לייוו ,גנוקיטרעפ

 .ריטסַאנָאמ ַא ןופ ןירעעזפיוא

 -ַאב ָאי רעבָא ןעמ ןעק ,ןרעסָאשט ןגעק ןצעזסיוא טינ ןעק ןעמ ביוא
 .תונוכ ענייש טינ ןיא ,ינַאּפמָאק דנע זייוו גַאלרַאפ"רעכיב םעד ןקידלוש

 ןענישרעד סָאװ-רָאנ זיא ןָאטרעמַאה .א .שזד רעס ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 טניפעג ןוא "סליעט יראברעטנעק יהד? ןופ ןגוצסיוא עכעלטע טיג סָאװ ,ךוב ַא
 עצנַאג יד ןקורדוצרעביא ,ךעלטייז עטלייצעג עכעלטע יד ןיא ,קיטיונ רַאפ

 ,"ליעט סעסערָאײרּפ יהד ,, --- ןדיי ןגעק גנוקידלושַאב-דרָאמ עטרעּפמולעגמוא

 ןעניפעג טנעקעג ךָאנ ןעמ טלָאװ ,ןרעסָאשט ץנַאג ןבעגעג ךוב סָאד טלָאװ

 רעבָא .עמעָאּפ רעקיזיר רעד ןופ תוא ןייק ןרענימ טינ ליוװ רע זַא ,תוכז ַא

 רָאי ץרַאװש עכלעוו ףיוא ,ןרעטסומ עכעלטע טכַארבעג זיולב ןרעוװ סע ןעוו

 ,דיל םד תלילע סָאד ןבעג אקווד טזומעג רעגעלרַאפ ןוא רָאטקַאדער ןבָאה

 בוא ? תורוש רעטנזױט ןוא רעטנזיוט יד ןופ ןּפָארט ןצרַאװש ַא יװ
 רעבָא ןעמ ןעק ,ןרעסָאשט וצ תונעט ןייק ןבָאה טינ רעמ ןיוש ןעק'מ
 ןיא טָאה סָאװ ,ןָאטרעמאה רעס ַאזַא ןופ ןוויטָאמ יד ןקיטכעדרַאפ ןייש ץנַאג
 ןייז רַאפ ןטלַאהעג טרעדנוהרָאי ןקיטולב רעזדנוא ןופ ןרָאי רעקיצרעפ יד
 גנוקידלושַאב ַא -- ןדיי ףיוא לובלב םעניימעג םעד ןריצודָארּפער וצ בוח

 ,ןסקאוועג טינ טסימ סרעסָאשט ףיוא זיא סָאװ ןוא 1280 טימ טשוּפיע סָאװ

 עקיטולב טכַאמעג ןוא םישודק עשידיי ןופ סנבעל גונעג טסָאקעג טָאה סָאװ

 | ןריובעג סרעסָאשט רַאפ רעטרעדנוהרָאי סעיציטעּפער

 סע טלָאװ ,םזיטימעסיטנַא ןופ רוטלוק רעד ןגעוו ןדייר לָאז ןעמ ןעוו

 ,רוטלוק-ןליצַאב ַא ןופ ןיז ןיא קורדסיוא רעטכערעג ַא ןעוװעג רָאנ טינ

 ןרעטיירב ןיא רָאנ ,ךיז טעידָאלּפ ןוא ךיז טלקיװטנַא ,טסעק עטוג טָאה סָאװ
 רעקלעפ סָאװ ,ןטייקנייש עלַא טימ טלקיװעגמורַא --- "רוטלוק, טרָאװ ןופ ןיז
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 יװ ןעמוקעג ךיילג זיא םוטנטסירק .טמולחעגסיוא ןוא טכַארטעגסױא ןבָאה
 תלילע ןַא טלעו רעד טלייצרעד דלַאב טָאה ןוא גנוגעווַאב עשידיײ-יטנַא ןַא

 םייב ךיילג ,טעדרַאמרעד סוזעי "דניקק סָאד ןבָאה ןדיי .עטכישעג םד
 סָאד טרימשעגסיוא ןבָאה סרעטָאּפ עכעלטסירק יד .םוטנטסירק ןופ עלעגיוו
 ףיוא ייז ןבָאה רעטעּפש .תורוד-רודל קעלפ-טולב ַא טימ קלָאפ עשידיי
 ךיילג ןוא .םלצ-טסַאל םעד ןפרָאװעגפױרַא ,רעפסַאהַא ,דיי ןקידנרעדנַאװ םעד
 ןוא טייקידלבב רעצנַאג רעייז ייב ,רעקלעפ עלַא ןופ תונושל יד ךיז ןבָאה
 עלַא יד ןענייז רעטעּפש ךָאנ ,ןדיי וצ האנש ףיוא טקינייאעג ,שינעלמוטעצ
 ןעיור ןופ ןבָאה סָאװ ,ןטעָאּפ ןופ ןרָאװעג טפיײלשעגמורַא רענייטש עיור
 רעד וצ טפַאה ןשיטעטסע ןבעגעג ןבָאה ייז ,ןטנעמיד טכַאמעג סַאה-ןדיי
 זיא ןגָאװטײר-רוטלוק רעצנַאג רעד .קלָאפ ץנַאג ַא וצ סַאה ןופ לַארָאמ
 ןעוועג רָאנ טינ זיא'ס .רענייב יד ןכָארבעצ זדנוא ןוא זדנוא ףיוא ןרָאפעג

 יד ץיּפשַאנ ןרָאפעג זיא סיוארָאפ רָאנ ,ןומח ןטעשויעצ ןופ ףַאלעג רעד
 סָאװ .זדנוא ףיֹוא ץלַא --- ברַאפ ןוא גנַאלק ,טרָאװ ,ןביולג ןופ טייקלדייא
 "עתזעגנײרַא טולב ןיא ליפיוזַא ןגעק ןגירק טנעקעג רימ ןבָאה ץוש ַא רַאֿפ
 ? םזיטימעסיטנַא םענעגױזעגנײרַא ןוא םענעג

 רָאנ ,טרָאװ-שטייט ַא ןעוועג רָאנ טינ זיא "לדייא ןופ תולימה שוריּפ רעד
 -סיוא ןַא ןופ שטייט רעד טניימעג רָאנ טינ טָאה "לדייפ .טרָאװ-םָארגָאּפ ַא
 ךיוא רָאנ ,עיצַאריּפסנָאק-לדניוװש רעשידיי רעלַאנָאיצַאנרעטניא ,רעטכַארטעג
 ןּפַאכרַאפ וצ ןַאלּפ ןשידיי ןקידנריטסיזקע ןטולָאסבַא ןַא ןגעק טסעטָארּפ רעד
 ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה רעטרעוו ערעדנַא עלַא רעטניה .טלעװ עכעלטסירק יד

 עלַא ףיוא ךיז טָאה "לדיי, טרָאװ םעד רעטניה רעבָא ,ןשטייט עקידלושמוא
 וצ ןעגנַאגרעד טייהרעכעלרעטַאג זיאס זיב ,רעסעמ ַא ןטלַאהַאב ןכַארּפש
 .רעסעמ ןגנַאל ןופ טכַאנ רעד

 טימ ןעגנַאגעגמורַא טלעו רעכעלטסירק רעד ןיא רימ ןענייז יו ייס
 טריציפיטנעדיא זיא דיי רעטסעב רעטשרע רעד .סעטַאל עשיגָאלָאליפ ,עלעג
 יו טקנוּפ ןוא .ךוברעטרעוו ןופ ףירגַאב ןטקיטעטשַאב םעד טימ ןרָאװעג
 -שיזיפ יד רָאט ,ןטרַאקעד ךָאנ ,ןפוא םושב סָאװ ,שיט טולָאסבַא טניימ "שיט,
 "רעלדניווש-דיי , זיא ױזַא דָארג ,ןרעװ טגערפענּפָא טינ רעמ טקעיבָא ןופ טייק
 ףיוא קילגמוא ןַא ןופ שטייט ַא ,טײקכעלגערפּפָא-טשינ עטולָאסבַא ןַא ןרָאװעג
 רעכעלטנערָא רעדעי זיא טקנוּפדנַאטש םעד ןֹופ ןוא .טלעוו רעכעלטסירק רעד
 ןעמ סָאװ ,ןלייטרוארָאפ ןופ השורי רעד רעביא ףמואירט ַא תמאב טסירק
 ןענעיילרעביא ןוא ימ יד ןעמענ לָאמַא ךיז ףרַאד ןעמ .ןעגנַאהעגנָא םיא טָאה
 ויטעמ טניעס, סכַאב וצ ָאטערביל ענעפורעג ױזַא יד רעדָא ,טסקעט םעד
 .שילמיה טרָאװ עלַאנַאב עקיצנייא סָאד קיטליג זיא קיזומ רעד רַאפ ."ןָאשעּפ
 יד רעביא טיג סָאװ טסקעט םעד טימ ןעמַאזצ קיזומ יד טרעה ןעמ ןעוו
 -נוה-דרָאמ עשיטסילַאבינַאק יד ,ןסוטסירק ןופ םירוסי יד ןוא גנוקיציירק
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 עשהיח ערעייז ןופ רענוד ןלַארטסעקרָא םעד ,רעקיציירק'ןדיי יד ןופ טייקירעג
 סָאװ ךיז ןעמ טרעדנואוו ,םיא טקיציײירק --- ןעיירשעג עקידלודעגמוא ןוא
 ןופ רעדָא עכריק ןופ סױרַא ןעייג ייז זַא ,קידנעטשנָא יױזַא ןענייז ןטסירק
 ,סַאג רעד ףיוא ןדיי ןײגכרודַא ןגעווטסעדנופ ןזָאל ייז ןוא לָאז-טרעצנָאק
 .טרעטשעגמוא

 ,שינעבעלרעביא ןַא זיא קיזומ רעד ןופ עיצַאטלָאזקע עזעיגילער יד
 קיצעביז ןענייז ךעלנייוועג ןוא --- לַאז-טרעצנָאק ןיא דיי ַא ךיז טניפעג רעמָאט
 ןופ רָאכ רעסיורג רעד זַא ,םיא ךיז טכוד --- ןדיי רערעהוצ יד ןופ טנעצָארּפ
 רענעטלָאשרַאפ רעד ,רע טציז ָאד ַָא :טזייוװ ןוא םיא ףיוא טלטייט רעגניז

 ,קיסעצ טימ ןדנואוו עקילייה ענייז ןסָאגַאב טָאה סָאװ רעד ,רעדרעמ-סוטסירק
 | .רעסַאװ ןטעבעג רעטקינײּפרַאפ ַא טָאה רֶע ןעוו

 םָארגָאּפ ַא ןכָארבעגסיױא עניװָאנ ַא ןיא לָאמַא טָאה רעטלַאלטימ ןיא
 -עגסיוא טָאה קישטשמָארגָאּפ רעדליוו ַא .טָאטש רעשטייד ַא ןיא ןדיי ףיוא
 ןעק ןעמ זַא שינעדערנייא יד ,ןרוגיפ ענעסקַאװ ןופ עיגָאלָאנָאמעד יד טצונ
 טײרּפשרַאפ טָאה רע .םלוג םענעסקַאװ ןייז ןקינייּפ ךרוד אנוש ַא ןעשטומ
 רַאפ טנייוועג ןוא םולח וצ ןעמוקעג םיא זיא רעטומ סעסוזעי זַא ,גנַאלק ַא
 ןסוזעי ןופ םלוג םענעסקַאװ ַא טכַאמעג ןבָאה ןדיי יד זַא ,טגָאלקעג ןוא םיא

 יינספיוא זיא סוטסירק זַא ,סרעסעמ טימ ןכָאטשעצ רוגיפ יד ןבָאה ייז ןוא
 רעיינ רעד ךרוד טנפעעג קירוצ ךיז ןבָאה ןדנואוו ענייז עלַא .טקידנואוורַאפ
 ורוצ ןדיי עטכולפרַאפ יד טינ ןזָאל סָאװ רַאפ --- .גנוקיציירק רעשלווייט .

 טימ טנייועג קישטשמָארגָאּפ רעד טָאה -- ?טלעװ רענעי ףיוא ךיוא ןסוזעי
 זיא ףוסי רעד סָאװ ןסייוו רימ -- ןעוועג זיא ףוס רעד .ןרערט ערעטיב
 םולח רעזייב רעד .ןדיי יד טימ טנכערעגּפָא ךיז טָאה ןומה רעד .ןעוועג
 ,טולב גונעג טסָאקעג זדנוא טָאה

 רעטעּפש ,טרָאװ עזעיגילער סָאד --- טרָאװ סָאד ןעוועג זיא ביֹוהנָא ןיא
 ןיא טרעגריבעגנייא ךיז טָאה סָאװ ,טרָאװ ערעלוקעס סָאד ןעמוקעג זיא
 ןייז ךעלגעט-גָאט לָאז דיי רעד זַא ,ןעזעג ןיוש טָאה עכריק יד .ךוברעטרעוו

 טרָאװ רעדעי זַא ,ױזַא ןרעוו טסואימרַאפ לָאז דיי רעד ידכ ,רעקיציירק רעד
 ,םיקלא םלצ םעד ןרעװנָא לָאז ,קילבנָא ןייז טגָארט סָאװ

 עיצָאזיליוװיצ רעבָא ,עיצַאזיליוװיצ ןופ ןכַאלוצּפָא טניואוועג ןענייז רימ
 ןבָאה ןטסירק ןענָאילימ ביוא ,טרָאװ קילייה ןוא טשטנעבעג ַא תמאב זיא
 ַא ןיא ןרעװ טרעווילגרַאפ עיצידַארט עכעלטנייפ-ןדיי עצנַאג רעייז טזָאלעג
 טָאה רוטלוק ןופ דנַאל ַא סָאװ ,ךיוא זיא ךעלדנעטשרַאפ רָאנ .תוא טיוט
 -- לַארג ןקילײה םעד ןעניפעג ֹוצ סרעטיר-ןענַאװש עריא טקישעגסיױורַא
 ,"לדייק ןופ גנוטכינרַאפ עלַאטָאט יד

 רעשידיי-יטנא רעכייר ןוא רעסיורג ַא ןופ טָאטלוזער ַא זיא םזירעלטיה
 רעזדנוא רַאפ סיוא ןביילק רימ סָאװ סָאד רָאנ טינ זיא רוטלוק .רוטלוק
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 .זדנוא רַאפ תומה םס ןרָאװעג זיא סָאװ סָאד ךיוא רָאנ ,טיקכעלמעװקַאב
 -- ןושל סקלָאּפ סָאד ,טרָאװ סָאד ,עיגרוטיל יד ,קיזומ יד ,רוטַארעטיל יד
 -ַאּפס יד ןיא זַא טקיטכעדרַאפ טינ ןבָאה רימ .זדנוא ףיוא טרישרַאמ טָאה ץלַא

 םָארגָאּפ-רוטלוק רעסיורג ןייא ךיז טלמַאז ,זדנוא ןגעק "ןכורבסיוא; עשידַאר
 .סקעלּפמָאק-"לדיי, ןופ אצוי-לעוּפ רעכעלריטַאנ ַא יו

 ןבָאה ךריק רעד ןופ טייקנייש רעשינָאטקעטיכרַא ,רעליק רעד רעטניה
 ןוא ןלָאּפוק יד טדליגַאב טָאה ןוז יד .זדנוא וצ האנש ןופ ןרעייפ טילגעג
 טנעה יד ןיא קעה ןוא סרעסעמ ענעטלַאהַאב ףיוא ןלַאפעג זיא קסַאילב רעד
 השזד :טרזחעגנייא ךיז ןבָאה סָאװ ןשטנעמ-סקלָאפ "עקידלושמוא; ןופ
 .רעטרעוו עקידלושמוא יד טרידיווער טינ טָאה רענייק .ןַאדישז ,דישז ,עדוי
 עקידהאנש עטילגעגנָא טימ ןעמַאזוצ ,קיזומ ןסָאגעג ךיז טָאה ןרעיוא סקלָאפ ןיא
 עמַאס ןוא עטמַארגעג ,ענייש ןסָאלפעג ןענייז ןרעדָא ענייז ןיא .רעטרעוו
 ןעזעג ןבָאה ןגיוא ענייז .טײקמַאזיורג רעזדנוא ןגעוו ןדַאלַאב עטסנבילקעגּפָא
 -טימ זיא רע ןוא עטָאגלָאג רעד וצ געוו ןופ ןלעמעג עקיברַאפ ליפ יוזַא
 רעד ןיא .ַאזָארָאלָאד ַאיו רעד ףיוא ,ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ ,ןעגנַאגעג
 ושזד-זײבסָאדלַא רעד טָאה רוטלוק ןופ גנוצנַאלפנייא רעמַאזגנַאל-ךעלנייּפ
 .רענרעה ערעסערג ןוא ערעסערג ץלַא ןגָארקעג

 רעלעטשנעמַאזוצ-רעטרעוו עכעלטפַאשנסיװ ןוא טדערעג טָאה קלָאפ'ס
 ןיא קַאה ַא ןעמונעג םלוג ַא יו טָאה טרָאװ סָאד זיב ,טרינָאיצקנַאס ןבָאה
 ."טייקכעלצונא וצ "טייקנייש, זיולב ןופ ןעגנַאגעגרעביא ןוא טנַאה רעד

 עיצידעּפסקע רעשינָאלָאליפ ַא ףיוא

 טרעהעג סָאװ ,לכיב שידיי ַא ןיא ןקוקוצניירַא קשח ַא ןָא טּפַאכ לָאמַא
 טינ זיא'ס .ןײלַא ךיז ןופ טדערעג ךָאנ ךיז טָאה שידיי ןעו טייצ רעד וצ
 -ּפָא רעדָא ,גנושירפרעד ךָאנ אקווד רָאנ ,טײקשיאַאכרַא ךָאנ גנַארד רעד
 ףושל רעזדנוא ןופ טיײקרָאלק רעד וצ טנעָאנ ןעמוק ךיז טליוו'ס .גנושירפ
 ןרעװ ןעמונעג טָאה ןוא ןרָאװעג טעוװעטנעגילעטניארַאפ זיא'ס רעדייא ךָאנ
 - ,ךַארּפש ענעבירשעג ַא

 ענעבירשעג יד טפָא ץנַאג ןיא ךַארּפש עטדערעג עקיטציא רעזדנוא
 קַאמשעג טָאה ,שידיי טדערעג קַאמשעג לָאמַא טָאה סָאװ קלָאפ סָאד .ךַארּפש
 ךַארּפש ַא ןרָאװעג זיא ןושל-עמַאמ רעייט רעזדנוא ןוא שידיי ןסעגרַאפ
 ,דייר עקסנַאמירָא עקיצרַאהביל יד ןלעפ'ס .רעטרעוו עשיריבג עמַאס ןופ
 טציא זיא סעצָארּפ רעד .ענשַאּפערָאה יד ,עשירעגערטרעסַאװ יד ,עשיקלָאפ יד
 ןופ טינ ןוא טרָאװ םענעבירשעג ןופ שידיי ךיז טנרעל'מ ,רעטרעקרַאפ א
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 . רעדָא ,ןשיטסיאייסע ןַא ןעלקיװטנַא ןיא טציא ןטלַאה רימ .טרָאװ ןטדערעג
 ,עטלייצעג יד וליפא זַא ,סיורג זיא רַאפעג יד ןוא .שידיי ןשיטסיצילבוּפ ַא
 .שידיי-גנוטייצ ןדייר ןבױהנָא ןלָאז ,טרָאװ עשידיי סָאד ביל ךָאנ ןבָאה סָאװ

 .ערעפס רענעגיא רעד ןיא ךַאז עטנוזעג ַא רעייז זיא שידיי-גנוטייצ
 רעסיורג ַא ןופ לייט ַא טרעוו סָאד זַא ,ןרָאװעג טדערעג סָאד זיא ןעוו רעבָא
 לָאז שידיי זַא ,ןרעדָאפ וצ וויטימירּפ יאדווא זיא'ס ,ןליטס ןופ עינָאפמיס
 ןדײרמורַא זומ ןעמ ןעוו וליפא ,טייקשיקלָאפ ןופ רדג םעד רעבירַא טינ
 -רַאפ טימ ןעלמַאטש ייז לָאז ןעמ ןעוו ,טקידײלַאב ךיז ןטלָאװ סָאװ םינינע
 עכלעזַא טימ ךעלסילשסיוא ןבעל טינ ןעק קלָאפ ַא רעבָא .דייר עשיטייצ
 -עגנָא סלַא טנכיײצַאב טרעוװ טָאטש רעד ןיא ערעפסָאמטַא יד , :יוװ דייר
 "נָא ךיז ןּפורט עשיטעווָאס ןלעװו תבש ןקיטנייה קידנבױהנָא, ;"טגנערטש
 ."טכירַאב ַא ןיא ןבעגעגרעביא טרעוװ ,עירושזדנַאמ ןופ ןעיצקירוצ ןביוה
 לָאצ ַא טנכייצרַאפ טנייה ןבָאה עניכ-ןופצ ןופ ןעיײמרַא עשיטסינומָאק;

 ןבָאה ייז זַא ,רע טגָאז ,קפס ןָאק ;ןסױטשנעמַאזוצ ייר ַא ןיא ןגיז עלַאקָאל
 "המחלמ רעד ןופ גנוריפ רעד ןוא גנוטיירגוצ רעד וצ ןגָארטעגײב ךעלטנזעוו

 .(ןעגנוטייצ עשידיי ריפ עלַא ןופ קינָארכ רעד ןופ ןעמונעגסױרַא)

 רָאנ ןצַאז עזָאלפליה רעדָא עשימָאק-לעיצעפס ןייק טכוזעג טינ בָאה'כ
 - ןרָאװעג טסולפנייאַאב ךס ַא זיא סָאװ ,ךַארּפש-סגנוטיײצ עכעלנייוועג רעזדנוא
 ןָא ןעמוק ןטכירַאב:סיינ יד .םימעט עכעלדנעטשרַאפ תמחמ שילגנע ןופ
 רעדָא רעביירשרעביא ,רעביירש רעד טלַאה טּפָא ץנַאג ןוא שילגנע ףיוא
 + טביירש רַאפרעד .טנַאה רעד ייב טנעֶאנ וצ גנוטייצ עשילגנע יד ,רעבײרשכָאנ
 ,"קידנביוהנָאק טימ ןָא ךיז טביוה סָאװ ץַאז ַאזַא ךעלריטַאנ רעייז םיא ייב ךיז

 :ןגָאז וצ ןעּפ רעד ףיוא ךיילג םיא ייב ךיז טגייל רוביד ידכ ךות ןוא
 "ןביוהנָא ךיז ןלעוו --- קידנבױהנָא , ,."ןביוהנָא ךיז ןּפורט עשיטעווָאס ןלעווע
 ךיז טעב סָאװ ,ךַארּפש-גנוטייצ עכעלריטַאנ יד זיא ַאזַא .קיזיירג טינ זיא
 שידיי-"קיסיעב. ןימ ַא ןרעוו לָאז יז ידכ שידיי סיוא ןרעוו וצ םימחר שממ
 ,גנוטייצ רעד רַאפ

 ןקיטעּפמיא ַאזַא ןעניגרַאפ ךיז ןעק גנוטייצ עשילגנע יד תעב רעבָא
 טבעל ןיילַא ךַארּפש עשילגנע יד לייוו ,ליטס (ז"עלב "יזירבפ) ןקיטניוװ ןוא
 רעזדנוא טרעװ ,ןטפַאז יילרעלכ ןופ ךיז טרענ ןוא סיואיגָאט ןייא-גָאט
 ,ןגָאז וצ ױזַא ,שידיי ןעמעלבָארּפ רעזדנוא ,שידיי רענעבירשעג-שיטסיצילבופ
 ןייק טכַארבעג טינ בָאה'כ .,ךַארּפש עקידעבעל עקיצנייא רעזדנוא שיטקַאפ
 שידיי ןיא טָאה סָאװ רוטַארעטיל רעשיטסיצילבוּפ רעזדנוא ןופ ןרעטסומ
 א ןפַאשעג תמאב טָאה סָאװ ןוא גנולקיװטנַא עלַאסָאלַאק ַא טכַאמעגכרוד

 ןיא זיא קיטסיצילבוּפ רעזדנוא .,םינינע ערעכעה רַאפ טנעמורטסניא ןקידריוװ
 קיטסיצילבוּפ יד סָאװ זילב זיא טכעלש גנוכיירגרעד עקיזיר ַא םצע
 ןלָאז רימ ןעוו .גָאלַאיד רעקידעבעל רעזדנוא ןרעוו םייב טלַאה ערעזדנוא



 219 עיצידעּפסקע רעשיגָאלָאליפ א ףיוא

 שיטקַאפ ןיוש רע טָאה ,טנעגילעטניא םענעמוקעגוצ ַא ןלעטשרָאּפ ןענעק ךיז
 ץלַא דלַאב ןיוש טָאה ןײלַא קלָאפ סָאד לייוו ,קלָאפ םייב ןענרעל וצ טשינרָאג
 -ּפָא גנַאל ןוא ענעסעגרַאפ ןענָאמרעד ןייא ןיא ךיז טלַאה'ס ןוא ןסעגרַאפ
 ןזיוװעגנָא זיא זדנוא ייב שטנעמ-סקלָאפ רעד וליפא .רעטרעװ ענעבירעג
 טָאה שטנעמ-סקלָאפ רעד ביוא .ןושל שיטסיצילבוּפ רעזדנוא ףיוא זיולב
 טימ ךיוא רע טדער ,רוביצ חילש ַא ןרעוו ןעק רע ןוא גנוצ עטַאלג ַא רָאנ
 רענעטלעז ךס ַא רע טנעייל ךוב ַא .גנוטייצ רעד ןופ ךַארּפש רעטגרָאבעג רעד
 ןענעק רימ .שידיי ןשיטנעגילעטניא ןַא רַאפרעד רע טדער ,גנוטייצ ַא ןופ
 רעדָא קיטפַאז טדער שטנעמ ַא יו ןרעה רימ זַא ןרעדנואווּפָא טינ שממ ךיז
 עטסיימ יד ,ליומ-ייומ ַא תמאב זיא ליומ שידיי ַאזַא .שידיי קידהיחמ
 ךַארּפש-גנוטייצ ןדייר ,שידיי ןדייר קיטכירפיוא ןליוו סָאװ ,ןדיי עקיטכיזרָאפ
 ,סעיצקורטסנָאק ערעווש-קיטיונמוא טימ ןושל'ס ןעװעמעלבָארּפרַאפ ייז ןוא
 -בוּפ רעשידיי רעד רַאפ ךס ַא רָאג ןָאטעגפיוא טָאה יקסווָאלטישז םייח .רד
 ןעמ ןעוו ןושל-יקסווָאלטישז ןדייר וצ קסעטָארג טגנילק'ס רעבָא ,קיטסיציל
 .לוח ירבד ןופ ןבָאה האנה לי

 רעווש ךיז זיא ןילַא ך"נת ןופ ןוא גָאלַאיד ּפַאנק טגָאמרַאפ ך"נת רעד
 ,ןכָאװ-רעד ןופ ךַארּפש רעד ףיוא טדערעג ןבָאה ןשטנעמ ױזַא יו ןלעטשוצרָאפ
 --- ךַארּפש עטדערעג יד ןפַאשעג קיניזטסואווַאב טציא טרעוו לארשי-ץרא ןיא
 ,ךָאװ רעלופ רעד ףיוא ןדייר ןָא ןביוה ןשטנעמ סָאװ גָאלַאיד רעד

 יד .,שידיי-לביב ןימ ַא וצ רימ ןעייגרעד רעבָא שידיי רעזדנוא ןיא
 ןשיכ"נת ַא טימ טרעווילגעגמורַא טרעוו ךַארּפש ענעבירשעג רעדָא עטנעיילעג
 גָאלַאיד ַא ,שידיי רעשיליכשמ ַא ןרימרָאפ ןָא ךיז טביוה'ס ןוא זָארעלקס
 עטושּפ ןכַאמ רַאפרעד .ךַארּפש רענעבירשעג ַא ףיוא זיולב טיובעג זיא סָאװ
 זיא קילגמוא ןסיורג םוצ .קורדנייא ןכעלרעייפ-קסעטָארג ַא טפָא דייר
 -רעד וצ רעווש זיא'ס ןוא ןעמעלבָארּפ טימ ןדָאלַאב רדסכ ןושל רעזדנוא
 ןעניפעג ךעלכַארּפש לייוו ,ןיילַא ךיז ןופ ןטיונ עשיגָאלָאליפ יד וצ ןרעטעלק
 -ַאב רעזדנוא .עיגָאלָאנימרעט רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ םעלק ןיא טּפָא ךיז רימ
 טימ ןקירדסיוא ןטסעב םוצ ךיז טזָאל יז ןוא עוויטקעלָאק ַא זיא שינרעדנוז
 ,דייר עשיטסיצילבוּפ

 ןוא שידיי םענעבירשעג ַא טביירש'מ .זיירק רעטפושיכרַאפ ַא זיא'ס
 טמענ רעביירש רעד .שידיי םענעבירשעג ַא טדער'מ ןוא ןטדערעג ןייק טינ
 טביירש רע זַא ךיז טכַאד םיא ןוא ,עבטמ עטוג ַא רַאפ שידיי ןטדערעג םעד ןָא
 ,רעטרעוו ענעריּפַאּפ ץלַא רע טביירש ןתמארעדניא .ליומ סקלָאפ ןופ ּפָא סע
 -ַארעטילרַאפ ןופ רַאפעג רעד ןגעק שינערָאװַאב ַא לָאמַא ןעמ טכוז רַאפרעד
 טליוו דָארג ןוא .רעכיב עשידיי ערעטלע ןרעטשינ טמענ ןעמ ןוא טייקשיר
 רָאנ ,עשירעפעש-קיניזטסואווַאב יד רעדָא עשיטסירטעלעב יד טינ ןענעייל ךיז
 ,ןײלַא ךיז ןופ ןבירשעג ,ןגָאז וצ ױזַא ,ךיז ןבָאה סָאװ רעכיב עשידיי יד
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 ןרעהרעד וצ קירוצ גנַאלרַאפ רעד זיא'ס .טדערעג טעמכ ךיז ןבָאה סָאװ
 טינ ךיז טָאה סָאװ רעלייצרעד ַא ןופ ךַארּפש יד ,ךַארּפש עטדערעג יד
 סָאד טדערעג ןיילַא םדוק טָאה סָאװ רָאנ ,שיטסירטעלעב ןלייצרעד וצ טימַאב

 .ןלייצרעד טלָאװעג טָאה רע סָאװ

 רעשיטייצרַאפ סָאװ .קידהכרב לזמ זיא עיסרוקסקע ַאזַא ןעוו ןטלעז
 סעקלכעטש יד ףיוא ןָא ךיז ןעמ טסיוטש רעמ ץלַא ,זיא טסקעט רעשידיי ַא
 ,שטייד ןיא טרעמַאלקעג ךָאנ ךיז טָאה ךַארּפש יד ןעוו ,שידיי ןטשרע ןופ
 ףרַאד טנָאטַאב .טסעק ענעגייא ףיוא ןבעל וצ טַאהעג ארומ ךָאנ טָאה יז ןעוו
 ,ןעמָאידיא ענעסעגרַאפ ןעניפעג וצ עיצידעּפסקע ןייק ױזַא טינ זיא'ס זַא ןרעוו
 זיא ס .ךַארּפש ןייק טינ טבעל ןיײלַא ןעמָאידיא ןופ םחל םעד ףיוא לייוו
 .שידיי ןופ ױבצַאז (ןטדערעג) ןכעלריטַאנ םעד ןכוזוצפיוא גנַארד ַא רעכיג
 ןופ ןח רעד טָא .רעשיטקַאטניס ַא זיא ךַארּפש ַא ןופ ןח רערעדנוזַאב רעד
 .טעװעקַאילבעגּפָא ןוא ןסעגרַאפ טרעוו ןושל רעזדנוא

 טנעיילעגרעביא סנטצעל סערעטניא ןרעדנוזַאב ַא טימ ךיא בָאה רַאפרעד

 רַאפ סָאװ עדוי ימ טינ זיא סָאד .ןצרּפ ןגעוו תונורכז סניוועל ןושרג .רד
 זיא ןוא 1918 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא לכיב עניד סָאד ,טסקעט רעטלַא ןַא
 רעדָא) עשרַאװ ןיא "הידוהי, גַאלרַאפ ןופ 1919 ןיא ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאפ

 .(יַאשרָאוװ
 סָאװ ,דיי רענילבול ַא ,ריע ןב ַא רעניימ ןעוועג זיא ןיוועל ןושרג .רד

 -רַאפ עקַאט םיא סע טָאה טפָא ץנַאג ,טלגילפַאב שיטסירטעלעב ןעוועג זיא
 יד רעבָא .שירעביירש ןבירשעג קיניזטסבלעז ֹוצ טָאה רע לייוו ,טדַאש
 ןיא .טײקמערַאװ רעקיטכירפיוא ןַא טימ ןבירשעג סנטסיימ ןענייז תונורכז-ץרּפ
 סע'צרּפ ןעוועג זיא סָאװ ,ןיוועל .רד זַא ךעלריטַאנ ןעוועג זיא ךוב  ַאזַא
 ןדייר ןזָאל לָאז ןוא רעביירש םעד ןייז לטבמ ךיז ןיא לָאז ,טניירפ רעטסטנעָאנ
 רָאנ ,רָאטקָאד רעטנעגילעטניא ןַא רָאנ טינ ןעוועג זיא ןיוועל .טניירפ םעד
 ץנעגילעטניא עצנַאג ןייז טיובעג טינ טָאה סָאװ טנעגילעטניא ןַא רָאטקָאד ַא
 "ליפ טימ שטנעמ רעשידיי ַא ןעוועג תמאב זיא סָאװ רָאנ ,עירָאטקָאד ףיוא
 | .ןטייקטריסערעטניארַאפ עקיברַאפ

 ,לכיב ןרעדָאמ:-ץנַאג ַאזַא טירט ייב טירט ןיײגוצכָאנ טניולעג ךיז טלָאװ'ס
 ןענרעל ןלעוװ ןופרעד לָאז ןעמ ביוא .ןענרעל ךס ַא ןופרעד ןעק'מ לייוו
 ,טשיטנַא ךעלשּפיה ןרעו רשפא ןעמ טעוװ ,שידיי ןקידעבעל ןופ סעפע
 רעבָא .שיקנערפטלַא לסיב שפיה ַא יו ,שיטייצרַאפ ױזַא טינ טביירש ןיוועל .רד
 ךעלדנח וליפא רעדָא ןענח ענעסעגרַאפ עכעלטע ןשירפוצּפָא טגנילעג'ס ביוא
 טנַאסערעטניא .,עיצידעּפסקע ַאזַא ןכַאמ וצ ךיוא ךיז טניול ,ןושל רעזדנוא ןופ
 : ץַאז ַאזַא טימ טלכיורטשעג ןיוועל .רד טרעוו לטייז ןטשרע ןפיוא זַא ,זיא

 שדוק ןושל ןופ רעבָאהביל רעסיורג ַא ןעוועג זיא רעניימ רעטָאפ רעד;
 ."רימ ףיוא ןצנַאלּפוצרעביא טימַאב ךיז רע טָאה עביל יד ןוא
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 ןעק'ס ןוא קורדסיוא רעשיגָאלָאיב ַא זיא --- ?ףיוא ןצנַאלפרעביא,
 .תועט םעד טגָאזעגרעטנוא םיא טָאה םיא ןיא רעניצידעמ רעד זַא ןייז
 .רימ ןיא ןצנַאלפנייא ,ןעוועג ,ךיז טיײטשרַאפ ,טלָאװ רעסעב

 ,שטיינק םענייפ ַא טימ טנױלַאב ןעמ טרעוו טָא רעבָא
 ןבלעז ןטימ ןזעלעג רימ ןבָאה 'ןויצ תבהא' ןוא 'ןורמוש תמשא"

 ".םיאיבְנ יד סָאװ ,טקעּפסער
 ,רעשידיי ךס ַא זיא סָאװ רעבָא ,םיאיבנ יד יו ןבירשעג ןעמ טלָאװ טנייה
 ,גנורּפש ןשירָאטער ַא ןכַאמוצ טפָא םיא טגנילעג ?סָאװא םעד טימ
 -טָאג סָאװ ,שיט ןבלעז םעד ייב ןציז וצ ךעלקילגרעביא ןעוועג ןיב ךיא;

 * . . . רעבָאל
 ךעלקילגרעביא, רעדָא ,"ןסעזעג זיא רעבָאלטָאג ואוו שיט ןבלעז םייב?

 ןבעגעגרעביא םיא ייב טרעו "שיט ןבלעז םייב ןרעבָאלטָאג טימ ןציז וצ
 טַאהעג קיטַאמַארג רעטלַא-רוא רעד ןיא לָאמַא טָאה'ס ןעוו וליפא ,ךעלשידיי
 ,ןטַאט ןשטייד ַא

 ןצונ וצ ױזַא יו ןפוא ןשיטײצרַאפ-שילױּפ ַא טָאה ןיוועל ןושרג .רד
 רעד ןיא ןעמענוצנײרַא סָאד טעּפש טינ זיא'ס יצ טינ סייוו'כ ."וצ ; םעד
 טימ םישעמ ןטעברַא ןריי ךס ַא .טנחַאב רעייז טגנילק'ס רעבָא .ךַארּפש
 -נעושרַאפ ןיא רעבירַא טייו ייז טגייטש ןיוועל ןושרג רָאנ ,"וצק םעד
 : טייקשירעד

 ןיכעק רעזדנוא טגעלפ ןסע ןכָאנ גָאטײב תבש ןוא טכַאנ-וצ-גָאטיײרפ;
 שנעדישרַאפ ןענעייל וצ לוק ןפיוא ןוא ןלירב עסיורג יד ןָאטוצנָא . . . לֹרעּפ
 ,. .. "ןץעל וצ ךיוא יז טגעלפ לָאמטּפָא . . . תושעמ

 טּפַאכעגניײרַא ױזַא טַאלג ךיז טָאה "וצק רעד זַא ,ריא טניימ רעמָאט
 ,ןרעדנַא ןכָאנ ץַאז ןייא רדסכ רימ ןרעה ,הּפילק ַא יו

 -וצמורַא טגעלפ סָאװ ,"ןעמוקַאב וצ יז טגעלפ ךעלכיב-השעמ עלַא יד,
 .רעטייוו ױזַא ןוא "ן'זייר וצ םיא ןופ טגעלפ יז, ,"ןייג

 "דנערעווא יוװ ,ןקורדסיוא עכלעזַא ,ךיז טײטשרַאפ ,טצונ ןיוועל .רד
 ."לָאװביױא , ףיוא טשידיירַאפ לסיבַא םיא ייב טרעוו סָאװ ,"לָאװבָאא ןוא
 "שינעכעדעג; יו טרָאװ שידיי ַאזַא ןעגנערבוצקירוצ ,טרעקרַאפ ,ךיז טימַאב רע
 םעד ייב טלָאװ דיי רענילבול ַא סָאװ ,"סינטכעדעגא רוקמ ןשירעמשטייד םוצ
 -וקסיד ןריטוקסיד זַא ןיא טנאסערעטניא רָאנ .גנוצ יד טקנעלעגסיוא ךיז
 חוכמ טריטוקסיד ןעמ רָאנ ,ןעמעלבָארּפ טקעריד םיא ייב טינ ןעמ טריט
 ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל

 ָאד רימ סָאװ ,ץַאז ַא רימ ןפערט םיא ייב סָאװ ,זיא גנושַאררעביא ןַא
 טקידלושַאב ךיילג זדנוא טלָאװ'מ לייוו ,ןביײרשוצנָא טַאהעג ארומ םיא ןטלָאװ
 שילגנע ןייק טנעקעג טינ רעכיז טָאה ןיוועל ןושרג .רד ,םזיצילגנַא ןַא ןיא
 :ןבירשעג ױזַא רע טָאה ןגעווטסעדנופ ןוא
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 רעטצנעפ ַא ןבעל עלעקניוו ַא ןיא טצעזעגרעדינַא ךיז ןבָאה רימ טימ ץרפ.

 . ."סעומש ןטיירב ַא ךיז ןשיווצ טכַאמעג ןבָאה ןוא

 רעדָא "ץרּפ ןוא ךיא;, טָאטשנַא "רימ טימ ץרּפ , רעד ,סנטשרע זיא טוג

 ."סעומש ַא ןכַאמ, סָאד זיא טנַאסערעטניא רָאג"רָאג רעבָא ."ךיא ןוא ץרּפ

 ןעוו ןוא ,םָאידיא רענַאקירעמַא רעתמא ןַא זיא "ןָאשיעסרעװנָאק קיעמ וטא

 רעכיז םיא ןעמ טלָאװ ,"סעומש ַא טכַאמעג2 טלָאװ רעביירש רעגיה ַא

 .טרענייטשרַאפ

 ךיז ןקערש רימ ןוא "ןטייקיאעפ ענעטנַאילירב , ךעלנייוועג ןגָאז רימ

 טזייל ןיוועל ןושרג .רד רעבָא ,םזיצילגנַא ןַא לָאמוצ טינ זיא סָאד ביוא ,ךיוא

 : ןפוא ַאזַא ףיוא סָאד

 ַאזַא טימ ןרָאװעג טניײשַאב רוטַארעטיל עשידיי יד זיא םעד קנַאד ַא ןוא;

 ."ץרּפ ןופ 'רעדליב עזייר' יד יו ,טנַאילירב

 טכַאמ ןיוועל .רד רעבָא ,"ןסיוועג רעזדנוא; ןופ תורצ גונעג ןבָאה רימ

 : םיבר ןושל ַא ןופרעד ךָאנ
 ."ןסיוועג עניימ ןסע וצ ןביוהעגנָא ךימ רעבָא ןבָאה'ס;

  יװ ,"בילוצפ רעדָא ,"רעביא , טָאטש "ךרוד, רעד ךיוא טלעפעג רימ

 .טפָא םיא טצונ ןיוועל ןושרג .רד

 ןסיורג ַא ךרוד טשינ ןוא לדנייטש ןיילק ַא ךרוד ןעמ טלַאּפ --- ןלַאפ;

 : ."ןייטש

 ןבָאה סָאװ עלַא יד. ןגָאז וצ ךיוא טלעפעג רימ זַא ,ןייז הדומ זומ'כ ןוא
 ."טסנוק ןוא רוטַארעטיל רעשידיי (רעד) יד רַאפ טלוק לקיטש ַא טַאהעג
 ַא רעבָא ,שידיי ןופ טייו ןעגנילק טציא געמ "רַאפ טלוק , ַא ןבָאה וצ
 - געמ ןעמ ןוא .קורדסיוא רעליואוו רָאג ַא ןיוש זיא "סעּפע רַאפ טלוק לקיטש.
 "צרּפ ייב תבשפ ."בוט םוי םוא; ןוא "תבש םוא, םעד ןעקנעדעג שוריפב
 ,"ןצרּפ ייב תבש םוא, יו םעט ןקיבלעז םעד טינ טָאה

 ןַא ןפורעגסױרַא "רעפמעק ןשידיײ, ןיא ותעשב טָאה "תבש םוא; רעד)
 זַא ןזיוועגנָא טָאה גרובסענַאהָאי ןופ רענעײל ַא .עטַאבעד עטנאסערעטניא
 רעבָא .תבש םוא ךיש ןצוּפ --- לשמל ,לוליח יו זיולב טצונַאב טרעוו "םוא,

 ,(יױזַא טשינ זיא סָאד זַא ,תויאר טימ ןזיװַאב טָאה ןַאמרעביל םייח

 טצונַאב ןיוועל ןושרג סָאװ ,"טקנוּפ, רענעסעגרַאפ-בלַאה ַא זיא טָא ןוא

 ."ןָאגרַאשז ןיא טקנופ סעּפע רע טביירש עשז סָאװ וצ ,, : טרָא ןקיטכיר ןפיוא

 ."טקנוּפ, ַאזַא טימ ןצונַאב ךיז ןעק ןעמ זַא רימ ןסעגרַאפ לָאמ ךס ַא

 דָארג, ,סנטסכעה רעדָא ,"ןָאגרַאשז ןיא זיולב, --- ןבירשעג ָאד ןטלָאװ רימ
 ןיא ןפערט'ס יוװ .לטניּפ ןיא רעמ ָאד טפערט "טקנוּפצ תעב ,"ןָאגרַאשז ןיא

 : ?סטקנוּפ, עכלעזַא לטניּפ



 29 עיציזעּפסקע רעשיגָאלָאליפ ַא ףיוא

 "רַאפ טינ טשרמולכ םיא טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ,ץרּפ רעד טקנופ ןוא
 ."רעביירש-סקלָאפ רעתמא ןַא ןרָאװעג טייצ רעד טימ זיא רע טקנוּפ ,ןענַאטש

 ןביירש וצ רעשידיי ךס ַא זיא'ס זַא ,ןקרעמַאב וצ טרעוו ךיוא זיא'ס
 ."קלָאפ סָאד ןעמעוו ץרּפא יוװ ,"םיא טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ץרּפ רעד;

 ָאד ךיוא זיא 'רעדורעגא ַא יו ךַאז עקישיור ַאזַא ןַארַאפ זיא'ס ביוא
 ,"למוט , ַא טימ סָאד רימ ןטייברַאפ טפָא ץנַאג ."למוטעג; ַא יוװ ךַאז ַאזַא
 ,טרעטש סָאװ שיורעג ַא יװ רעמ טינ זיא סָאװ

 רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא "למיירטשפ סָאד טכעלטנפערַאפ טָאה ץרּפ ןעוופ
 ."םיליפמשמ יד ןשיווצ למוטעג

 ,"למוטעג, ןבירשעג ָאד ןטלָאװ ןטסיליטס עטנרָאװעג-קרַאטש זיולב

 טינ רעכיז טלָאושס ןוא "למוט ַא, טימ טנגונַאב יאדווא ךיז ןטלָאװ ערעדנַא
 .לופרילָאק ױזַא ןעוועג

 -רַאפ סָאד ןרעוו טקנעדעג ךיוא געמ'ס ."לצנערק ןצנַאג םנופ המשנ יד;
 ,"טפורגא :טגָאזעג ָאד ןטלָאװ ןטנעגילעטניא ,"לצנערק  טרָאװ ענעסעג
 ןָא סע טמערַאװ "לצנערק , רעבָא ,ײטפַאשלעזעג;

 -סיוא, טרָאװ עשידיי עטוג סָאד ,"ןזייװַאב, טָאטש טּפָא טצונ ןיוועל .רד
 סָאד ןעזעגרָאפ ןיוש ןבָאה םיאיבנ יד זַא ןזייוואוצסיוא ידכב; --- "ןזייוואוצ
 ךיז זיא רע, ."ןזייװַאב, יו רעמ ךס ַא זיא "ןזייוואוצסיוא , ."םוטנטסירק
 ןלעטשטסעפ לָאמ עלַא רַאפ לָאמנייא טניימ ,"ןזייוואוצסיוא םיא טימ ןעמוקעג
 ,טכערעג זיא'ס רעוו

 עכעלטע ךרוד ןזָאלכרוד , יוװ קורדסיוא ַאזַא זיא עיצקעּפסניא עשידיי ַא
 ןעק סָאװ ,"דלַאביװ; םעד ןיא ןענָאמרעד רעטפע ךיוא ךיז געמ'מ ."ןּפיז
 ןיועל ןושרג .רד ."יוו ךיילגע רעדָא ,"ךיג יױזַאא טָאטש ןרעוװ טצונעג
 ןעמונעג ןצרּפ טָאה ןעמ זַא ,ןרָאװעג רָאװעג ןענייז רימ דלַאביווא :טביירש
 ,"ןיירַא הסיפת ןיא

 ךיוא ךיא ליוװ עיסרוקסקע רעשיגָאלָאליּפ רעצנַאג רעד ןופ ףוס םוצ
 לקיטש ַא טפרַאװ סָאװ ,לכיב סניוועל ןושרג .רד ןופ גוצסיוא ןַא ןעגנערב
 ןיא ןצרּפ ןופ קיטסירעטקַארַאכ ַאזַא בָאה'כ .םזישידיי סעצרּפ ףיוא ןטָאש
 .טנגעגַאב טינ ץעגרע

 .שיאערבעה ןֹופ רענגעק ןייק ןעוועג טינ לָאמניק זיא רעדיוו ץרּפ,
 טפָא ןוא שיאערבעה ןייז טימ ןריצלָאטש קידנעטש טגעלפ רע ,טרעקרַאפ
 ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןופ ּפָא ךיז ןגָאז סָאװ יד זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא
 ןופ ןוא םיבותכו םיאיבנ ,הרות ןופ סוחי ןצנַאג םעד ּפָארַא ךיז ןֹופ ןפרַאװ
 סלַא .רָאי טנזיוט ייווצ רעביא טלַא זיא סָאװ ,רוטַארעטיל רעכייר רעסיורג ַא
 רעד ןיא ןפַאש טוומעג ,ךעלדנעטשַאפטסבלעז ,ץרּפ טָאה שטנעמ-סקלָאפ
 קנַאדעג ןטימ ןגָארטעגמורַא קידנעטש רעבָא ךיז טָאה רע .ךַארּפש-סקלָאפ
 ."שיאערבעה ףיוא קרעוו ענייז עלַא ןצעזוצרעביא
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 -ידיי ןוא רעכעלשטנעמ-ןייר רעד וליפא ,שיטנעטיוא ץלַא טגנילק סָאד

 ,ןיוועל ןושרג .רד .שיאערבעה ףיוא טצעזעגרעביא ןרעוו וצ גנַאלרַאפ רעש
 ענעגייא ןַא ןביירש וצ רעבָא ךיז טניגרַאפ ,טניירפ רעטסטנעָאנ סעצרּפ
 ץעגרע ןיא בָאה'כ סָאװ ,טיױט סעצרּפ ךָאנ רָאי יירד ,הרבס עשיסרוקיּפא
 :ױזַא טגָאז רע .טגערפעגּפָא ןעזעג טינ

 "נואוו ַא ןזיוועג ןוא ןעמוקעג רעצימע טלָאוװ'ס ןעוו זַא ,חוטב ןיב ךיא;

 רעד יאדווא ץרּפ טלָאװ ,שיאערבעה ןדייר ןבױהנָא ןלָאז ןדיי עלַא זַא רעד

 ."ןדירפוצ ןופרעד ןעוועג רעטשרע

 סױרַא טינ טלָאװ רע יױזַא יו רעלטסניק רעסיורג ַא ץרּפ זיא רימ ייב
 ,רעערבעה ַא ןעוועג טלָאװ ןיילַא רע ןעוו וליפא .וצצורתיו ןכעלכַארּפש ןייז ןופ
 םעד רַאפ טכַארטַאב ,תוישעמ עשידיסח ענייז רַאפ ,ץלַא ךָאנ םיא ךיא טלָאװ
 :הישק ַא טרָאפ טביילב'ס רָאנ .רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ ןטַאט-

 -יילרַאפ ַא יו זיא סָאװ ,הנקסמ ַאזַא וצ ןעמוקעג ןיוועל ןושרג .רד זיא ױזַא יֹוו
 ? השורייץרפ רעצנַאג רעד ןופ גנונעק

 "רבדמ ןופ ווירב

 ןופ "טרעזעד יהד םָארפ סרעטעלא ןענעייל ןביוהעגנָא בָאה'כ רעדייא
 רעטעװעטרַאהרַאֿפ ךס ַא טימ טנפָאװַאב ךיז ךיא בָאה ,ןָאזנעסָאמ השמ
 ןוא רעכיבגָאט וצ ליײטרוארָאפ ַא ךיא בָאה לכ םדוק .טייקיטליגכיילג
 טלייצרעד ןרעוו סָאװ ,תוישעמ ןופ רענעַײל רעטוג ֹוצ ןייק טשינ ןיב'כ

 "ךבדמ ןופ וירב יד; ןיא .וירב ןופ ףליה רעד טימ טלקיװטנַא ןוא
 זיא'ס --- ךוב ןייא ןיא ןטכָאלפעגנעמַאזוצ ןלייטרוארָאפ עדייב עניימ ןענייז
 ךָאנ ךיא בָאה ,קינייו סָאד ןיא רעמָאט .ווירב עטריטַאד ןופ ךוב-גָאט ַא
 ךיז ,הצובק ןייז ןזָאלרַאפ טָאה סָאװ ,ןָאזנעסָאמ השמ זַא ,טַאהעג ארומ
 "עג זיא ןוא גנוריגער רעשילגנע רעד ףיוא ןעגנואווצעגפיורַא שיטקַאפ
 רדסכ טעװ ,ײמרַא רעשילגנע רעד ןיא טַאדלָאס רעקידלארשי-ץרא ןַא ןרָאװ

 וצ ױזַא ,לעווכ זַא ןסָאלשַאב ךיא בָאה .ןרידנַאנָאּפָארּפ ןוא ןריטיגַא
 ןוא קיטכיזרָאפ ןענעייל סע לעווכ .סנטייוורעדנופ ךוב סָאד ןענעייל ,ןגָאז
 .רבחמ םעד טימ ּפַאל-רעװַאכ ןרעוו טשינ ,ךיז וצ טנעָאנ וצ ןזָאלוצ טשינ סע

 ןרָאװעג קיטרַאפ ןיב ךיא רעדייא ךָאנ זַא ,איסחרפב ךיא רעלקרעד
 ןיא ןירַא רימ ןענייז ווירב-ךובגָאט יד זַא טליפרעד ךיא בָאה ,ךוב ןטימ
 ,ןטנעמָאמ ןעוועג .ןענורעצ ןענייז ןלייטרוארָאפ עניימ עלַא ןוא רענייב יד

 -סנַאמ טשינ זיאס זַא ,ןענָאמרעד ןייא ןיא ןטלַאה טזומעג ךיז בָאה'כ ןעוו
 ןיא רעבָא ,רעטרעוו וצ דנַאטשרעדיװ םעד ןבעגוצפיוא טכייל ױזַא שליב



 221 ייובדמ ןופ ווירבא

 -טע טעשזדנָאלברַאפ ןיהַא ןטלָאושס יו ,ּפונק ַא ןבילבעג טפָא זיא לגרָאג
 .ןרערט עטעיידרַאפ טשינ עכעל

 -עגנָא קיליווירפ ךיז ןבָאה טיילעגנוי עקידלארשי-ץרא טנזיוט 80
 ןייק ןלעוװ ייז זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז .ײמרַא רעשילגנע רעד ןיא ןסָאלש |

 ןָא ןעגנַאגעג ןענייז ייז .גנוריגער רעשילגנע רעד ייב ןקעל טשינ קינָאה
 ערעייז ןכוז קעװַא ןענייז ייז לייוו םולח ןסיורג ַא טימ רעבָא ,סעיזוליא
 טעו דנַאלגנע ֹוא ,טסואוועג ןבָאה ייז .תולג ןיא רעדירב עטקינײּפעג

 זַא ,ױזַא ןקירדרעטנורַא ייז טעװ ןעמ זַא ,ןעוטפיוא ערעייז ןריזימינימ
 ןגעווטסעדנופ ןבָאה ייז רעבָא ,ןענעכער טשינ ןוא ןלייצ טשינ ךיז ןלָאז יז

 "ליפ יד וצ טנַאה א ןקערטשסיוא ןזָאל שטָאּכ ייז טעוו ןעמ זַא ,טּפָאהעג
 .רעדירב עטגָאלּפעג

 -צרַאה םעד רעבָא ,טציא רימ ןסייוו ,ןרָאװעג זיא םולח םעד ןופ סָאװ
 רעכעלקערש ןוא שינעקירדרעד רעכעלגעטיגָאט ןופ סעצָארּפ ןיא ,קיטייוו
 וירב ענייז ןיא ןָאזנעסָאמ השמ טנכייצרַאפ ,טײקיזָאלּפליה רעקיטנעהּפָא
 ירד רעביא יד ךרוד .טניירפ ענייז וצ ןוא רעדניק ענייז וצ ,יורפ ןייז וצ

 ןרעלטיה ןגעק המחלמ רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ןָאזנעסָאמ סָאװ ,רָאי
 לא םינּפ ןעמוקעג לָאמ ךס ַא רע זיא ,ןטכַאלש עשינַאקירּפַא-טרָאנ יד ןיא

 סָאװ ךעלטשער יד ןופ ,רעדירב ענייז ןופ טנלע ןקידארומ םעד טימ םינּפ
 -רָאג טָאה רע רעבָא ,אנוש ןשיטסישַאפ-יצַאנ ןופ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה
 סנעמעוו ףיוא ,יד אקווד זַא טליפעג טָאה רע .ייז רַאפ ןָאט טנעקעג טשינ
 רעד וצ רעיט םעד קידתירזכַא ןסילשרַאפ ,טפמעקעג טָאה רע טנָארּפ
 ,גנוזיילרעד רעשידיי

 ןַא ןרָאװעג ןוא ,דניק ןוא בייוו ,הצובק ןייז ןזָאלרַאפ טָאה ןָאזנעסָאמ
 סָאװ ,ײמרַא רעד ןיא רעקיליוויירפ ַא ןרָאװעג זיא רע .טַאדלָאס רעשילגנע
 ןטלַאהוצנָא ןטַאדלָאס לארשי-ץרא יד ןֹופ ךוזרָאפ רעדעי טפמעקַאב טָאה
 "יורג רעד ןשיװצ ףמַאק ַא ןענַאטשטנַא זיא'ס .,עימָאנָאיזיפ עלַאנָאיצַאנ ַא
 סיורג טימ ןבָאה סָאװ ,טיילעגניי עשידיי יד ןוא דנַאלגנע הכולמ רעס
 ַא ןעגנואוצעגסױרַא ךָאד עדרעװטסכלעז רעכעלרעייפ טימ ןוא תונשקע
 טימ ןפמעק טזָאלעג טשינ ייז טָאה דנַאלגנע .גנונעקרענָא עלעּפָארט
 יד רעבָא .רעבײרט-ליבָאמָאטױא רַאפ טכַאמעג ייז טָאה יז רָאנ ,רעוועג
 -סױרַא ןוא טנָארפ ןפיוא טנכייצעגסיוא יווייס ךיז ןבָאה טיילעגנוי עשידיי
 ןרידנַאמָאק עשילגנע יד ייב גנורעדנואווַאב ןפורעג

 רעד ךרוד ןבָאה רעפמעק עקיסַאלקטיײװצ ןוא עטרידַארגעד יד טָא

 ןטסערג ןגעק ףמַאק םעד ןיא ךיז ןקילײטַאב ייז זַא ,טסואוועג טייצ רעצנַאג
 זַא ןוא לארשי-ץרא ןופ ןצענערג יד ןציש ייז זַא ,קלָאפ רעייז ןופ אנוש
 -יוא עקסטַאדלָאס עטװאורּפעגסױא יד טָא .רעדירב ערעייז רדסכ ןכוז יז
 ערעייז ףיוא זַא ,םולח ןוויאַאנ ַא טריפעגטימ ןבָאה רעבײרט-ליבָאמָאט
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 ףיוא ,רעדירב עטלגָאװרַאפ יד ןביילקוצפיוא ןייז הכוז ייז ןלעװ סקָארט
 .לארשי'ץרא ןייק םייהַא ףמואירט טימ ןריפ ייז ןוא ,ןגעוו עלַא

 .רעייפ-המחלמ ןופ ןדיי ךס ַא טעװעטַארעג עקַאט ןבָאה סקָארט יד
 ןוא סנבעל ערעייז טלעטשעגנייא ןבָאה רעריפ-קָארט עקידלארשי-ץרא יד
 -טסיירט יו רעמ רעבָא ,ןליוק ןופ לגָאה ןופ ןדיי רעקילדנעצ טעװעטַארעג
 ןשטנעמ ענעכָארבעצ ,עטעװעטַארעג יד רַאפ טַאהעג טינ ייז ןבָאה רעטרעוו
 ןילַא ןעייטש ,הלואג ןופ ןלָאבמיס יד ,ייז סָאװ ,קידלוש טליפעג ךיז ןבָאה יז
 | .רעדירב ערעייז ןגעקטנַא ,זָאלפליה

 -םליה רעטקיטייועצ רעד טָא ןופ לָאבמיס רעד זיא ןָאזנעסָאמ השמ
 .לארשייץרא ןיא דיי םעיינ םעד ןופ לָאבמיס ַא ללכב זיא רע יוװ ,טײקיזָאל
 ,טייצ ַא ןעמוק לָאמַא טעווס .ךוב ןופ טייקסיורג יד טגיל םעד ןיא ןוא
 היה אל ןָאזנעסָאמ השמ זַא ,ןגָאז טעװ ןעמ ןוא ,םורַא רָאי רעטרעדנוה ןיא
 -רָאּפ רעקיטסייג רעטלעטשעגנעמַאזוצ ַא ,לשמ ַא זיולב זיא'ס זַא ,ארבנ אלו

 רענענופעג ןייז ןופ ןבָאה האנה טינ ליוו סָאװ ,רעדורב םעד ןופ טערט
 םיא ןעק ןוא םיא טכוז ןוא םורַא טלגָאװ רעדורב ןייז זַא טסייוו רע לייוו ,ור
 .ןכיירגרעד טינ

 ןעמ .ןָאט רעקיטנַא רעד ןיוש טגיל ווירב יד ןופ תוטשּפ רעד ןיא
 טרעדנוה ןיא ןענעייל ךיז ןלעוו ווירב יד ױזַא יוו ,ןלעטשרָאפ ןיוש ךיז ןעק
 טפַאשקנעב רעכעלרעדורב רעד ןופ דרָאקער רעטנכיײצרַאפ רעד .םורַא רָאי
 ןדיי רעגייטש ַא רַאפ סָאװ ,ןייטשרַאפ וצ ןבעג תורוד עקיטפנוקוצ יד טעוו
 רעד טימ טלגילפַאב ייז טָאה סָאװ ןוא תוצובק יד ןיא ןסעזעג סע ןענייז
 טנייװַאב טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי זַא ,תוירחא רעלַאנָאיצַאנ רעסיורג
 טנָאקעג טינ סע טָאה רע לייוו ,דרע ןַאּפש רעדעי ןוא טיורב לקיטש רעדעי
 .רעדורב ןטפדורעג ַא טימ ןלייט

 טצעזעגרעביא זיא סָאװ ,"טרעזעד יהד םָארפ סרעטעל, ךוב םעד ןיא
 ךַאברעיוא ַאדליה ךרוד ,"רבדמה ןמ םיבתכמק לַאניגירָא ןשיאערבעה םעד ןופ
 טלקיװרַאפ ןיוש רַאפרעד טגיל (1948 ,קרָאי-וינ ,סקוב ןורש ןופ ןבעגעגסױרַא)
 סיורָאפ ןעעז רימ לייוו רַאפרעד ןוא ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ףיוא קילבקירוצ ַא
 "וצ עשיטסיּפָאטוא עטרעכיזעג ַא ךוב םעד ןיא טגיל ,טייהנעגנַאגרַאפ יד
 -ץרא ןשיטסילַאעדיא םעד ןופ טפַאשקנעב עטקיטעזעג-טשינ ַאזַא .טייקיטפנוק
 ,קידנפיולסיוארָאפ זיא ,לארשי תוצופת לכב דיי םעד ךָאנ ,דיי ןקידלארשי
 עטסנעש יד טימ וליפא סע טסעמ ןעמ ןעוו ךעלדנעטשרַאפ טינ שממ זיא
 רעטסנעש רעד רָאנ טינ זיא ןָאזנעסָאמ השמ .געט ערעזדנוא ןופ ןלַאעדיא
 ,טפנוקוצ רעזדנוא רַאפ רָאנ ,טנייה רעזדנוא רַאפ לשמ

 טייצ ןופ ןענעייל וצ זומ ַא ןייז טפרַאדַאב ללכב טלָאװ רעביירש ַא רַאפ
 עקידתולדג ענייז עלַא יוו ,ןעז לָאמַא געמ רעביירש רעד .,ךוב ַאזַא טייצ וצ
 רעטרעוו עטמירַאװעגנָא-ךעלשטנעמ יו ,ןייא ןלַאפ סעירָאעט עשירעלטסניק
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 עטסכעה יד ואוו ,טרָא ןבלעז ןפיוא ןעמוקנָא לָאמַא ןיילַא ךיז רַאפ ןענעק
 תציפק ַא טימ טפָא ,רעכיג ןעמוקנָא יז ןעק ןעמוקנָא ןוא ,ןָא טמוק טסנוק
 -ַאכ עטיובעגפיוא ,רוטקעטיכרַא רעטריצילּפמָאק ַא ןופ ףליה רעד ןָא ,ךרדה
 -עג ַא ןעז ךיז געמ רעביירש ַא .,סרעטנָאלּפ עטלקיוװרַאפ ןוא .ןרעטקַאר
 ןייז ןופ ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא טָאה יָאטסלָאט ,ןטגיזַאב ַא ,םענעגָאלש
 עטושּפ ןופ ץנערוקנָאק ַאזַא ןײלַא ךיז ןגעק ןעיובפיוא טוואורּפעג ,ןפַאש
 ,דייר עכעלשטנעמ עמערַאװ

 ךס ַא רעביירש ַא טיג 'טרעזעד יהד םָארפ סרעטעלא יוװ ךוב  ַאזַא

 רָאג רעלטסניק ַא ןעק גנולסיירטעצ ַאזַא ןופ ,ןטכַארטוצכָאנ ףיוא לאירעטַאמ
 .ןעגיוועג ךס ַא

 רעד ףיוא ןָא יקסנעזדָארג המלש טזייוו עדעררָאפ רעלופליפעג ןייז ןיא
 -יירפ ןוא קיניזטסואווַאב ךיז טָאה סָאװ ,טַאדלָאס ןשידיי ַא ןופ עילַאמָאנַא
 זיא ןָאזנעסָאמ השמ רעבָא .קלָאפ ןשידיי ןופ טסניד ןיא ןסָאלשעגנָא קיליװ
 םייה ןייז ןופ טייקרעכיז יד ןזָאלרַאפ טָאה סָאװ ,רע .סָאד יו רעמ וליפא

 טינ ךיז ןעמ רָאט טייצ רעזדנוא ןיא זַא ,רעטכָאט ןייז וצ טביירש סָאװ ןוא
 ,דניק ןגייא ןַא ךָאנ רעדָא ,ןטַאט ַא ךָאנ ןעקנעב וצ סוסקול םעד ןעניגרַאפ
 ,תוירחא רעשידיי ןוא ןילּפיצסיד רעשידיי ןופ לָאבמיס רעד זיא

 סנָאזנעסָאמ רעטנזיוט יד זַא ,רָאלק ךייא טרעוו ווירב יד טנעייל ריא זַא
 ערעייז ןגעקטנַא ןפָאלעג טינ ןטלָאװ ייז ןעוו ,רעטנורַא ןעניז ןופ ןטלָאװ

 רעטנזיוט טימ ןדנוברַאפ ייז ןענייז ײמרַא רעד ןיא וליפא .רעדירב עטגָאיעג
 טימ יז טכעטש "ַאמורטשע יד ,ייז טעדנואוורַאפ "ַאירטַאּפ , יד .םידעפ

 געטיגָאלק עקילָאצמוא יד קנַאדעג ןפיוא טגנערב בוט-םוי רעדעי ,סרעסעמ
 ,קלָאפ ןשידיי ןרַאפ

 ַא ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז טָאה ףלָאװ ַא זַא טביירש עלעדיימ סנָאזנעסָאמ |
 טימ ךיילג ריא טרעפטנע ןָאזנעסָאמ ןוא ,הצובק רעד ןיא ןסּפעש עדַאטס
 טּפַאכעגניירַא טציא ךיז טָאה עדַאטס רעשידיי רעד ןיא ךיוא זַא ,לשמ ַא
 ,הרושב עטוג יד םיא טלייצרעד עלעדיימ סנָאזנעסָאמ .ףלָאװ רעזייב ַא
 ריא ןופ שזַאדנַאב םענעסּפיג םעד ןעמונעגרעטנורַא סָאװ-רָאנ טָאה יז זַא
 ,ךיילגרַאפ ַא טימ ךיוא ריא טרעפטנע ןָאזנעסָאמ ןוא .םערָא םענעכָארבעצ
 ענעכַארבעצ ערעייז סָאװ ,ךעלרעדניק עשידיי עטײרפַאב ןעזעג טָאה רע זַא
 -עצ ריא יו טפַאשנעגנַאפעג ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב טציא ךיוא ןענייז טנעה
 ,םערָא רענעכָארב

 עשיּפָאקסָארקימ ןוא תורצ עשידי רע טעז טייקיניילק רעדעי ךרוד
 רַאפ סָאװ ,עגַארפ יד רדסכ םיא טרעטַאמ'ס .תומחנ עשידיי ןופ ךעלקערב
 -ךָאנ רעד ןיא ןגירק ןלעװ ,ךעלטשער טעװעטַארעגּפָא יד ,ןדיי טרָא ןַא
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 ,דניק ןוא בייוו טזָאלעגרעביא טָאה סָאװ ,ץולח רעטושּפ רעד .טלעוו המחלמ
 סקעלּפמָאק ןצנַאג ַא טגָארט ,בושי םעד ןופ םימ באושו םיצע בטוח רעד
 לארשי-ץרא ןופ ןטַאדלָאס עשידיי יד .סעציײלּפ ענייז ףיוא תורצ עשידיי ןופ
 ןופ ןוא קילגמוא סיורג ַא ןופ רעגערט רָאנ ,ןטַאדלָאס ױזַא טַאלג טינ ןענייז
 .עיידיא רעסיורג ַא

 ןסייר ןעמַאװצ עלַא ןוא ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא ןרעדנַא םוצ רענייא
 זיא קיטייוו רעד .דובכ ןשידיי ןרַאפ גנונעקרענַא ךעלקיטש טלאוועג טימ סױרַא
 עכעלרעה סָאד טריצודָארּפ ןעמ ןעוו ,רעסערג ךָאנ זיא השוב יד ןוא סיורג
 ןופ ןטסנידרַאפ עלַא סיוא ןוויכב טזָאל ןעמ ןוא ירָאטקיװ טרעזעדא דליב
 טימ ּפָא יז טקנַאד ןעמ ,ּפָא יז טשיװ ןעמ .ןטַאדלָאס לארשי-ץרא יד
 ןסייוו ןטַאדלָאס עשידיי יד רעבָא .ןגייוושרַאפ ךרוד גָארטיײב רעייז ןרענגילרַאפ
 ,טניירפ ןטשרמולכ םעד ךיוא ןענעק ייז ןוא ,ןפמעק יז אנוש ַא רַאפ סָאװ ןגעק
 ןיק טעילעג טינ ךיז טָאה רענייק .טייז ייב טייז ןפמעק ייז ןעמעוו טימ
 טנכייצעגסיוא ןענעק ןוא םיאנוש ערעזדנוא ןענעק ייז .םיזוב ןיא ךעלעגייפ
 | ,טניירפ עשיטַארקָאמעד ערעזדנוא ןופ סעימָאנָאיזיּפ יד

 ."רעדורב טנגעגַאב רעדורב, גנולײטּפָא עצנַאג ַא ךוב ןיא ןַארַאפ
 עשיטסישַאפ-יצַאנ יד ןופ ןטילעג רעטיב ןבָאה עקירפַא-טרָאנ ןיא ןדיי יד
 סירעמָאגטנָאמ ךָאנ ,ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא ןענייז סָאװ ךעלטשער יד .םיפתוש
 -ץרא ןופ ןטַאדלָאס עשידיי יד טימ ךיז ןענעגעגַאב ,רבדמ רעד ןיא ןגיז
 רעדירב יד זַא ןעניימ ייז ,גנונעפָאה ןופ טכיל ַא ןעעזרעד ייז ןוא לארשי
 ןענעק ייז זַא ,גנואיײרפַאב רעייז וצ לסילש םעד ןטלַאה לארשי-ץרא ןופ

 רעדירב ןופ שינעגעגַאב יד טָא ,לארשי-ץרא ןופ ןרעיוט יד ןענעפע ייז רַאפ

 רימָאל ,ןוא -- שינרעטַאלפ-ץרַאה ןָא ןענעייל וצ רעווש זיא רעדירב טימ

 עקירפַא ןופ ערעזדנוא ןדיי עטרעטייוחהעד יד .ןרערט ןָא ,ןעמעש טינ ךיז
 םעד ןופ לרוג םעד ןגעוו ,ןטַאדלָאס עשידיי יד ןופ טשרע ךיז ןסיוורעד

 ףיוא ןביוה ,ענעטָארטעצ ןוא ענעגָאלשעג יד .,ייז ןוא םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא
 יײז ןוא תורצ ענעגייא ערעייז ןסעגרַאפ ייז ,ןייוועג סיורג ַא ןיא לוק רעייז
 ןדיי עשינַאקירפַא .עּפָאריײא ןיא ןדיי יד ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןענייװַאב
 ןפלעה ןוא ןטימניא ןעייטש ןדיי לארשייץרא ןוא ןדיי עשיליוּפ ןענייװַאב
 .ןגָאלקטימ ןוא ןענייווטימ

 םעד ףיוא טכיל ךעלרעה ַא ןפרַאװ סָאװ ,ךעלדליב עקיטייז ןַארַאפ
 סעדייז ענייז ןופ הנומא יד טָאה סָאװ ,לארשי-ץרא ןופ ןַאמנגנוי ןשידיי
 ןקידרעקַאלפ סנדייז םעד טגָאמרַאפ סָאװ ,לארשי תבהא ןיא טלדנַאװרַאפ
 .םשה שודק ךָאנ טפַאשקנעב עקידנגָאנ ןוא ,רעיורט ןקיתוצח ,ןביולג

 עטפַאהרעטסומ יד ,טנָארפ ןפיוא ןעגנולייוורַאפ עקיטסייג ,ערעכעה יד
 גנוביוהרעד יד ץלַא ןענייז סָאד --- ןטַאדלָאס לארשי-ץרא ןופ גנוריפפיוא
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 ןעמענ יד טנָארּפ ןפיוא ןטיײלגַאב ץולח ןטושּפ םעד .ןעמָאנ ןשידיי ןופ
 ןַאמּפָאש ,לחר ,יקסנָאלש ,םולש .ש -- רעביירש ענייז ןופ ןעגנופַאש ןוא
 ןשינעכעדעג יד ןבילבעג ןענייז םיא ןיא .דייר ערעייז ןיא טסיירט טכוז רע
 טינ ָאד לעוו'כ ,ןיינ .יקסווָאכינרעשט ,יקסוועשטידרעב ,רענערב .ח .י ןופ
 טייהנגעלעג רעד ייב לעוו'כ ןוא ףמַאק:ךַארּפש ןופ רעטסייג יד ןפורסיורַא
 רעביירש עשידיי יד רַאפ דנַאל-סמענייק ןשיטעטַאּפ םעד ןגעוו ןדייר טינ
 ,שידיי ןיא רעדיל-גָאלק ןוא -טסיירט ערעייז ןביירש סָאװ ,טייצ רעזדנוא ןֹופ

 ןלַאפנײרַא טפרַאדַאב טלָאװ "טרעזעד יהד םָארפ סרעטעל, ךוב סָאד
 ,דנַאל םוצ עביל יד זַא טלַאה'כ .רענעייל עכעלטסירק ןופ טנעה יד ןיא
 ןדיי ןופ עביל עקידרעייפ יד ןוא ךוב םעד ןופ תורוש יד ןיא טמעטָא סָאװ
 -ָאמ השמ .דנַאטשרעדיװ ןטסכעלטנייּפ םעד ןגיזַאב ןענעק ףרַאד ,ןדיי ֹוצ
 זיא סָאװ ןוא תורצ עשידיי ליפ ױזַא טימ ןעזעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ןָאזנעס
 רע ,שטנעמ רערעטיב ןייק טינ ןגעווטסעדנופ זיא ,גנורעטיברַאפ טימ לופ
 טינ ןעק קלָאפ ץנַאג ַא זַא טלַאה רע .סַאה םשל סַאה ןייק טינ טקידערּפ
 םוצ האנש עקידנענערב טרעדָאפ רע .האנש ףיוא זיולב ןעיידעג ןוא ןבעל
 םעד ןיא ןטסעב םוצ ,שטנעמ ןימ םוצ עביל עמערַאװ ךיוא רעבָא ,אנוש
 .ןעװעטַארּפָא ךָאנ ךיז טזָאל סָאװ טייקסטוג לסיב םעד וצ ,ןימ ןכעלשטנעמ

 רעדנַאלעז-יינ ןוא רעילַארטסיױא יד וצ טײקרַאבקנַאד טימ לופ זיא רע
 לארשי:ץרא ןופ ןטַאדלָאס עשידיי יד ןעמונעגפיוא ןבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס
 טינ ןיילַא ןבָאה סָאװ רעילַארטסיױא יד טָא .ןשטנעמ ענעגייא ןוא עכיילג יו
 רוב רעד ףיוא ,םיטילּפ וצ טײקיצרַאהטרַאה טימ טקידניזעג קירוצ גנַאל
 ױװ טנָארפ ןפיוא ןדיי וצ ךיז ןעמענַאב ,ץנערעּפנָאק ןַאיוע רעשיקסעל
 ןעיירפ טינ ךיז ןעק רע סָאװרַאפ ייז טרעלקרעד ןָאזנעסָאמ ןעוו ,רעדירב
 ןדיי ןָאילימ ןביז ןופ ןצכערק יד טציא טרעה רע לייוו ,סעמטסירק טימ
 -נעסָאמ .געט ערעסעב ןעז ךָאנ טעװ קלָאפ עשידיי סָאד זַא םיא ייז ןטסיירט
 טיעט ןעוו .טיעט --- טסירק רעדנַאלעז-וינ ןלעדייא ןַא ךיוא טרעדליש ןָאז
 עזָאלמימלצ ןוא עדמערפ ןשיוװצ ןָאזנעסָאמ טעשזדנָאלב ,טכַאלש ןיא טלַאפ
 קלתסנ זיא סָאװ ,קידצ ןכעלטסירק ןגנוי ַא ןופ רבק םעד טכוז ןוא םירבק
 .ןרָאװעג

 ןפיוא ןטנעמָאמ-טסיירט ענלצנייא ןעלקניפכרוד טזומעג ךיוא ןבָאה'ס
 ןרָאפעגייברַאפ ץלָאטש ןענייז סדוד"ןגמ יד טימ סקָארט יד ןעוו ,טנָארּפ
 ךיז טָאה ַאקיטסַאװס ענעכָארבעצ יד .ענעגנַאפעג עשטייד ענעגָאלשעג יד
 .רעגיז רעד ןעוװעג זיא דוד"ןגמ רעד ןוא ביוטש-רבדמ ןיא טרעגלַאװעג
 גונעג ךיז ןיא ןגָארטעג טינ טָאה טסיירט ענַאטנעמָאמ עניילק יד רעבָא
 ךיז ןבָאה ,םיא טימ ןטַאדלָאס עשידיי יד ןוא ,ןָאזנעסָאמ .גנוקידירפַאב
 טסוגױא ןופ רָאי ערעװש יירד יד ביוא ,ןגערפ ןייא ןיא ןטלַאהעג רדסכ |
 סעּפע ןבָאה ייז ביוא ,טנױלעג ךיז ןבָאה ,1943 רענמעווָאנ זיב 0
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 ןיא ןדיי יד ןביולרעד "ייז , ןלעוו .טפנוקוצ רעשידיי רעד רַאפ ןָאטעגפיױא
 ןעמ טעװ ? תולג ןיא רעדניק יד וצ טנַאה ַא ןקערטשוצסיוא לארשי-ץרא
 ןענייז סָאװ ,רעדניק ענעגָאלשרעד יד ןלייה לָאז לארשי-ץרא זַא ןביולרעד
 רעזדנוא ןופ סױרַא ןענייז סָאװ ןוא טייהדניק רעייז ןופ ןרָאװעג טביױרַאב
 ? תומשנ עטעדנואוורַאפ ןוא ךעלמיפוג ענעכָארבעצ טימ ןברוח ןטסגרע

 עשידיי יד .,זָאלסגנונעפָאה ךיז טקידנע ךוב ןיא ווירב רעטצעל רעד

 ןעמ .שכוכה תמר םעד ףיוא לַאפרעביא םעד ןגעוו סיינ יד ןגירק ןטַאדלָאס
 לסיבַא טניפעג ןעמ ןוא ײמרַא רעשילוּפ רעד ןופ ןריטרעזעד טשרמולכ טכוז

 טעגרהרעד טרעוו ץולח ןייא .םָארגָאּפ ןתמא ןַא ןכַאמ רעדנעלגנע יד .רעוועג
 .ּפעלק עכעלרעדרעמ ןגירק ןעיורפ ןוא רענעמ ןוא

 רעשידיי רעד וצ ליּפשרָאפ רעשיגַארט ַא זיא לטיּפַאק עטצעל סָאד

 "טגיײלעגנָא; יװ ןיוש ןסייוו רימ .ו"שת ביוהנָא טציא יז ןענעק רימ יו ,עגַאל

 ;ןלױּפ ןיא ןעמייה עבורח ערעייז וצ קירוצ ןעמוק סָאװ ןדיי יד ןענייז'ס
 לארשי-ץרא ןופ ןרעיוט יד ןפָא טציא ןעייטש'ס טיירב יוו ךיוא ןסייוו רימ

 -ָאמ .רעדירב עקידעבעל-טינ ןוא טיוט-טינ ,עטלפייווצרַאפ ערעזדנוא רַאפ
 .ןרָאװעג טנױלַאב ןוא טקנַאדַאב ןיוש ןענייז ײמרַא רעד ןיא ןרָאי סנָאזנעס

 טרַאנעגּפָא רעטיב ןדיי טָאה ןעמ סָאװ לָאמ עטשרע סָאד טינ זיא סָאד = -
 םָארּפ סרעטעלא ךוב סָאד .ןעגנונעפָאה ערעייז ןופ טכַאלעגסיוא ךיז ןוא
 ןשידיי ןקיניזטסואווַאב םעד ןופ תורודל גנונעכייצרַאפ ַא זיא "טרעזעד יהד
 עשירָאטסיה ַא טלעװ רעכעלטסירק רעד ןבעג וצ ןליו םעד ןופ ,ףמַאק
 ןוא דרָאמ ,טַאררַאפ םענעגיא ריא רעביא ןביוהרעד וצ ךיז טייהנגעלעג
 ,טליגכיילג

 טציא ןבעל תוצובק יד ןיא זַא ,גנונָאמרעד ַא ךוב סָאד זיא ןדיי זדנוא רַאפ
 -עגוצ ןבָאה סָאװ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ
 :העובש עיינ ַא ןגָארק

 ןיא ןסעגרַאפ לעװו ךיא ביוא ,טנַאה עטכער ןיימ ןרעוו לָאז ןסעגרַאפ

 ! תולג --- ריד

 ןוא תולג םעד ןעקנעדעג ֹוצ ,העובש עקילייה ענעבעגעגוצ-יינ ַא זיא סָאד
 .תולג ןיא דיי ןרעדנוזַאב רעדעי ןופ םירוסי עקידארומ יד ךעלגעטיגָאט ןעז

 -עגּפָא ןרעוו ןלעװ לארשי-ץרא ןיא ,רימ זַא ,ןקערש ךיז ןגעלפ רימ ,
 רעבָא ,תולג ןיא קלָאפ רעזדנוא ןופ ןדייל יד וצ קיטליגכיילג ןוא טּפמעט

 "רעד ןבָאה רימ ןוא רוד רעזדנוא ןיא ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא זיא דרע יד
 ."לגוק-דרע ןבלעז םעד ףיוא עלַא ןבעל רימ זַא ,טליפ

 יד זַא םיא ןביולג ןוא ןסייו רימ ןוא ןָאזנעסָאמ השמ טביירש ױזַא
 ,תוצובק רעקילדנעצ יד ןיא ,לארשי-ץרא ןופ ןטַאדלָאס עשידיי עטשיוטנַא
 .סעציײלּפ עטעװערָאהרַאפ-רעװש ערעייז ףיוא תולג ןצנַאג רעזדנוא ןגָארט
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 תונורכז-החפשמ סרעננרעב עדניה

 -ץגיוצרעד-ליואוו ַא ןעוועג זיא ,עמַאמ סעשטיוװַאר ךלמ ,רענגרעב עדניה
 ןגָאמרַאפ ,ןבעגעגסיורַא ןבָאה עריא רעדניק יד סָאװ ,תונורכז עריא ןוא יורפ ענ
 ןרעטנָאלּפסױרַא ןעק ןעמ עיצַאמרָאפניא ליפיוו טינ סייוו'כ .ןָאט םענייפ ַא
 רַאפ סָאװ ,ןעמיטשַאב וצ רעווש ךיוא זיא'ס ןוא ליונק-תונורכז םעד ןופ
 יד ןיא; רעבָא ,קיטסירַאומעמ רעשידיי רעד וצ זיא ךוב סָאד גָארטיײב ַא
 -ַאװ ךס ַא טגָאמרַאפ סָאװ ,ךוב ַא שוריפב זיא "טכענ-רעטניוו עגנַאל
 ,ןח ךס ַא רָאג ןוא טייקמער

 ןופ טענגַאמ רעד טײטשַאב סָאװ ןיא ,ןָאט גערפ ַא ךימ לָאז ןעמ זַא
 ליואו ריא ףיא טביירש רענגרעב עדניה יו ,סענגַאמ רעד רעדָא ,ךֹוב
 טייקכעלנעזרעּפ רעד ןיא --- טגָאזעג ךיילג ךיא טלָאװ ,ןושל שירענַאיצילַאג

 ,ךוב ַא ןבירשעג ,ןויכב טינ ,טשרמולכ טָאה סָאװ ,ןירעביירש רעד ןופ
 רַאפ קינָארכ-ןעילימַאפ עטַאווירּפ ןוא עשיטַאמעטסיסמוא קידנריזיװָארּפמיא
 רעדנוזַאב א יו ,טמױצעגמורַא יז טָאה תונורכז עטַאוװירּפ יד .רעדניק עריא
 טייקנפרָאװעצ רעד ףיוא טקוקעג טינ .טױלּפ ןטמולבַאב ַא טימ ,לדנטרעג
 זיא'ס .םרָאפ -- ץַאּפָא רערעדנוזַאב רעדעי טגָאמרַאפ ,תונורכז יד ןופ
 טלָאװ רענגרעב עדניה יװ ,ןביירש ריא ןיא טײקנסַאלעג ַא ןוא ימ ןַארַאפ
 ןרעו ןעמונעג ךיז תמא ןַא ףיוא עקַאט ןוא תושוב עלַא ןפרָאװרַאפ
 .רעטלע רעד ףיוא "ןירעביירש ַא;

 סָאװ ,רעטומ סעשטיװַאר .טרָאװ עקיטכיר סָאד עקַאט זיא טײקנסַאלעג
 טלַא ןיוש זיא יז ןעו ,198/ ןיא תונורכז עריא ןביירש ןבױהעגנָא טָאה
 ,ץלַא ןלייצרעד וצ טגָאיעג טינ ןביירש םייב ךיז טָאה ,רָאי 07 ןעוועג
 ןעלדייאוצסיוא ימ יד ןעמונעג ךיז טָאה יז רָאנ ,ױזַא-יוו םעד ןופ ןובשח ןפיוא
 טסואוועג ,עיצילַאג ,םידער לטעטש ריא ןיא טָאה רענגרעב עדניה .ץַאז רעדעי
 רענַאקירעמַא ןַא טימ קורדסיוא ןַא ןרעפעפַאב לָאמַא וליפא געמ ןעמ זַא
 -ַארטסקעזךַארּפש ןייק ןופ ןריפרַאפ טזָאלעג טינ ךיז טָאה יז רעבָא ,"טײרלָא;
 זיא סָאװ ,טייקיטכיצ:ךַארּפש עגנערטש ַא ןטלַאהעגנָא טָאה יז ןוא ןצנַאגַאװ
 ווירב יו תונורכז עריא ןבירשעג שיטקַאפ טָאה סָאװ ,יורפ ַא רַאפ ןטלעז
 ןבירשעג טָאה יז ןעװ ,ןענַאטשעג יז זיא ןעמעוו רַאפ .רעדניק עריא וצ
 יז ןַא ליפעג סָאד טַאהעג יז טָאה ?ווירב עקיטומטוג ןֹוא עטנחַאב עריא
 רעד וצ ןסַאּפוצוצ טכוזעג ךיז יז טָאה רעדָא ,טייקיביא רעד רַאפ טייטש
 ,רענגרעב ץרעה רעדָא שטיװַאר ךלמ ,ןיז ייווצ עריא ןופ טייקשירעביירש
 ?עילַארטסיױא ןיא טציא טניואוו סָאװ ,טסילעװָאנ רעשידיי רעגנוי רעד

 תמא ןַא ףיוא עקַאט ךיז טָאה יורפ עלעדייא יד זַא ,ןייא טלַאפ רימ
 עריא ןופ ןרַאנּפָא טזָאלעג טשרמולכ ךיז טָאה יז ןוא טרָאװ םוצ טּפַאכעגוצ
 וירב יד ןיא טָאה רענגרעב עדניה רעבָא .ווירב טביירש יז זַא ,רעדניק
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 -יירש ַא ןרעװ וצ עיציבמַא עכעלטנגוי עטבעלעגסיוא-טינ ריא טגײלעגניײרַא
 -עג ןבָאה ןיז יד זַא ,טלייצרעד טרעוו ךוב םוצ עדעררָאפ רעד ןיא .רעב
 טָאה יז זַא ,ירב עריא ןופ ןביירש ןפוא ןוא ליטס םעד טיול,; טסואוו
 טַאהעג לָאמַא טָאה יז זַא ,טסואוועג ךיוא ןבָאה ןוא ןטייקיאעפ עשירעביירש
 : ןכַארּפש יירד ןיא ,עצנַאג םימי יז טָאה טנעיילעג .סעיציבמַא עשירעביירש
 ,"שטייד ןוא שיליוּפ ,שידיי

 עריא ןביירש ןעמונעג 1987 רָאי ןיא ךיז טָאה יורפ ענעזעלַאב יד זַא

 עריא ןבײרשַאב ןעמונעג סגעוונייא ןיוש יז טָאה ,רעדניק עריא רַאפ תונורכז

 -ןײרַא רָאנ טינ תונורכז יד ןיא טָאה יז ,ןביירש וצ ןליוו ריא ןגעוו תונורכז
 וצ ןליו םענעסעגרַאפ-בלַאה ריא ךיוא רָאנ ,ןעגנונָאמרעד עריא ןָאטעג
 רעבָא ,טנָאמרעד ריא ךיז טָאה סָאװ ץלַא ןפורעגקירוצ .טָאה יז ,ןביירש
 .ןביירש וצ גנַאלרַאפ ריא ןפורעגקירוצ יז טָאה ץלַא רעביא ןוא טּפיוהרעד
 ןורכז ריא ןופ סױרַא טפור יז ןוא תונורכז עריא ּפָא יז טלעטש טפָא ץנַאג
 ,טרעדליש ןוא טביירש יז ןוא ןירעביירש ענערָאװעג-טינ עקילָאמַא יד זיולב
 טלָאװעג לָאמַא ךיז טָאה רךיא יו ,ךוב תמא ןַא ןבירשעג טלָאװ יז יוװ טַארוקַא
 .לדיימ גנוי ַא ןעוועג זיא יז ןעוו ןָאט

 עטלַא ןַאא טציז'ס זַא ,רעביא ןיילַא ךיז יז טגָאלש ןענירעד ןטימניא
 ןוא ךיז וצ גנערטש יז טרעװ טלָאמעד ."טביירש ןוא טביירש ןוא ענעדיי
 ךיז טָאה יז ןעװ רעבָא .ןדָאזיּפע עקידנוזּפחב ןבעגרעביא ןָא טביוה יז
 טזָאלעג טינ ךיז יז טָאה ,טפָא ץנַאג ןעשעג זיא סָאד ןוא ,ןסעגרַאפ טלָאװעג

 ןרעדנוזַאב רעדעי טָאה יז רָאנ ,ןדָאזיּפע ערעדנוזַאב ןופ םטיר םעד ןופ ןריפרַאפ
 ,טייקשירעביירש טימ טצוּפעגמורַא דָאזיּפע

 רוטַארעטיל רעד וצ ןוא לטעטש םעניילק םוצ טנעָאנ וצ ןענייז רימ
 רעטייווצ ַא ןופ יו ,ןדייר רענגרעב עדניה ןגעוו לָאז ןעמ זַא ,לטעטש ןגעוו
 סָאד ןוא טייו זדנוא ןופ זיא רעגייטשסנבעל סלקילג ,ןלעמַאה ןופ לקילג
 זיא'ס שטָאכ ,טנעָאנ ץנַאג ךָאנ זדנוא זיא טלייצרעד רענגרעב עדניה סָאװ
 ,לת-לית ַא ןרָאװעג ץלַא ןופ ןיוש

 ןביירש וצ ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,ןלעמַאה ןופ לקילג רעגרובמַאה יד
 ,רוד ריא ןופ עקיצנייא יד ןעוועג שיטקַאפ זיא ,1090 ןיא ןרַאומעמ עריא
 ןגעוו סעּפע ןלייצרעד ןלעװ וצ שוח ןשירעלטסניק םעד טַאהעג טָאה סָאװ

 םעד ןיא ,םַאדרעטסמַא ,ןילרעב ,ץעמ ,גרובמַאה ןיא ןדיי ןופ ןבעל םעד
 | ,שטייט-שידיי ןקיטלָאמעד

 עדניה וצ ןעמוקנָא ןפרַאד ןלעוו רימ ביוא ,קפס רעסיורג ַא זיא'ס
 ןדיי ןופ רעגייטש-סנבעל םעד ןגעװו סעּפע ןעניפעגוצסיוא ידכ ,רענגרעב
 ,טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ לטרעפ ןטצעל ןיא ,ךעלטעטש עניילק יד ןיא
 ריא בילוצ ןענעייל ןלעוו יוו-ייס רימ ןלעו ךוב סרענגרעב עדניה רעבָא

 זדנוא ןענייז יאדווא .טייקכעלנעזרעּפ רעביל ןוא רענייפ רעד בילוצ ,ןיילַא
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 ,סעדייז עריא וליפא ןוא סרערעל עריא ,םידמלמ עריא ,םינכדש עריא טנַאקַאב
 יז טָאה רענגרעב עדניה ױזַא יװ ,ןענעייל ןלעװ אקווד ןלעװ רימ רעבָא
 .ןבירשעג ייז ןגעוו טָאה יז יװ ןוא ןעזעג

 עקידנוויכב-טשינ עריא ןביירש ןביוהעגנָא טָאה רענגרעב עדניה ןעוו
 ,רעטלמוטעצ ַא ןעוועג שידיי רענַאיצילַאג רעד ןיוש זיא ,1997 ןיא ,ןרַאומעמ
 ןיוש טָאה'ס .רעשיטנעגילעטניא ןַא ןוא רענעמוקעגפיוא ןַא ,רעטפיורשעצ ַא
 טײקנזָאלבעגנָא טימ ,שידיי ןשילױּפ ןצנַאג םעד ןופ יו ,םיא ןופ טקעמשעג
 וצ רָאנ ,טײקיסַאג רעשיקלָאפ רעד וצ טינ ,ןסַאּפוצ ךיז ןלעוװ ַא טימ ןוא
 -שיטנעגילעטניא זַא ,ןסעגרַאפ טינ ףרַאד ןעמ .ץנעגילעטניא רעקיסַאג רעד
 טייקשיטנעגילעטניא זַא ,ָאטנַארעּפסע ןימ ַא ןיא ךַארּפש טלדנַאװרַאפ טייק
 ,עבָאב-עדייז ןופ ןרוּפש עלַא ּפָא טשיוװ סָאװ ,רזכא ןַא זיא

 ןטימ ןייגטימ לָאז יז זַא ,טעדליבעג גונעג ןעוועג זיא רענגרעב עדניה
 ךיז טָאה יז יװ ךיג ױזַא רעבָא ,ןושל ריא "ןעלשטנעמסיואק ןוא םָארטש
 ,טײהנעגנַאגרַאפ יד ןרירַאב ןעמונעג טָאה יז ןוא ןעּפ רעד וצ טרירעגוצ
 ףיוא ןליּפשסיױא ץלַא זומ יז זַא ,טריטקיד ריא שוח רעשירעביירש ריא טָאה
 -ענַאיּפ רעד ףיוא ,"דרָאקיסּפרַאה, םעד ףיוא ,ןשינעעשעג יד ןופ ןושל םעד
 ןופ גנומיטש יד ןפַאש וצ טכוזעג טָאה יז .טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ לבמיצ
 ,ןושל םוצ טפַאשגנערטש רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא ךרוד טײהנעגנַאגרַאפ רעד

 ןעמענ ענעסעגרַאפ-גנַאל ןבעלוצפיוא קיטכיזרָאפ טלּפָאט יז זיא רַאפרעד
 ןקילָאמַא םעד ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז בוח ריא זיא'ס זַא טליפ יז .ןכַאז ןופ
 ,רעדיילק עשרעבייוו יד ףיוא ,ןטיה יד ףיוא ,םידגב עשרענעמ יד ףיוא ,טכַארט
 ריא .ןטייצ ענעי ןופ גרַאװגנוריצ םעד ףיוא ,ןעגנוצוּפַאב-רָאה יד ףיוא
 יז זַא רעטנוא ריא טגָאז ,ןליפ ןעק רעביירש ַא רָאנ סָאװ ,תוירחא עקידעבעל
 רעייט ךרוד ןוא ןושל םוצ טפַאשיירטעג ךרוד יעזומ ןצנַאג םעד ןבעלפיוא זומ
 ןופ שעמ סָאד יװ ןעלקנוט וצ ןָא ןיוש ןביוה סָאװ רעטרעוו יד ןטלַאה
 ,תורונמ עטלַא יד

 סָאװ ,ןעמַאמ רעטלַא רעד ןֹופ טקניטסניא רעשירעביירש רעד טָא
 שממ זיא ,ךעלקינייא ןוא ןיז ענעגייא עריא רַאפ טַאוװירּפ טשרמולכ טביירש
 -:ואווַאב רעד רַאפ קורדסיוא ןקיסַאּפ ַא ןעניפעג וצ רעווש זיא'ס ,דנריר
 ןשירעביירש ךיז רַאפ טעזרעד רע ןעוו ,רעביירש ַא םורַא טּפַאכ סָאװ ,גנורעד
 עלַא טיול ,יירעביירש-סיורג זיא'ס ,לדנטרעג ןיילק ַא ןיא וליפא ,טַאמילק
 טנַאסערעטניאמוא ןרעװ רעביירש עניילק .רוטַאינימ ןיא טסנוק ןופ םיללכ
 טייקטכע ןפערט וצ תויח ַא זיא'ס רעבָא .טייקסיורג רעטכיירגרעד טינ טימ טייקניילק ןופ שימעג רעטנוזעגמוא ןַא ךעלטנגייא ןענייז ייז לייוו ,רַאפרעד
 ןגָאט-וצ-ןביוהעגנָא-טשרע םעד ןיא ,רָאיַאק םעד ןיא .ןביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה סָאװ ,סנייא רעפיצ רעד יװ רעמ טינ זיא טייקטכע יד ןעוו וליפא
 יד ןזיא'ס .גָאט ןקיטכיל ןוא ןלופ ַא ןופ ןטייקנייש לַא טליונקעגנייא ןגיל
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 -ןיילק טינ זיא סָאד .ָאירבמע םעד ןיא ףוג ןצנַאג ןופ טײקטסערּפעגנעמַאזוצ
 ,ךעלרע יז זיא טייהרעניילק רעבָא ,ןיילק זיא סָאװ טסנוק יד רָאנ ,טסנוק
 ןענייז סע טנחַאב יווװ רוטַאינימ ןיא ןענח עקיבלעז יד טָאה ןוא קידתומימת
 .רעלטסניק ןטלקיװטנַא-לופ ןוא ןסיורג םעד ןופ ןטַאטלוזער יד

 ,לונ ןרעוו טייקכעלרעמוא רעייז ךרוד לָאמַא ןענעק רעלטסניק עניילק
 ,רעלטסניק עקיסַאלק-טשרע ןַארַאפ .סנייא ןייז וצ טומ םעד טינ ןבָאה ייז לייוו
 ןבירשעג ךעלרע טָאה יז .קיסַאלק-סנייא ןעוועג זיא רענגרעב עדניה רעבָא
 ,תוחוכ עשירעביירש ןעוועג שוריפב ןענייז סָאװ ,תוחוכ עריא טיול

 ןיא; :ץַאז ןטקנעברַאפ ןקיזָאד םעד טימ ןָא ךיז ןביוה ןרַאומעמ עריא
 -שג עניימ ןוא ןוויוא םייב םַאזנייא טפָא ךיא ץיז טכענ-רעטניוו עגנַאל יד
 ןטָאשעצ ןענייז סָאװ ,ךעלקינייא ןוא רעדניק עניימ ייב טייוו ןענייז ןעקנַאד
 ןבָאה רעטרעװ עכעלטע עטשרע יד טימ ."טלעוו רעטיירב רעד רעביא
 תמאב ייז טמוק'ס .ךוב עצנַאג סָאד ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןיז סרענגרעב עדניה
 ןביירש וצ "עלעמַאמ, רעייז ןקיטומרעד וצ לַאפנייא םעד רַאפ חוכ רשיי ַא

 .תונורכז-החּפשמ
 ךיא , :רעשירעלייצרעד-טיירב ַא זיא תונורכז יד ןופ ביוהנָא רעד ןיוש

 בָאה'כ ןעוו ,ןגרָאמירפ ןקידרעטניו םעד ןופ טלעק יד טציא ךָאנ ליפ
 -סױרַא ,ןזנארפ עגנַאל טימ לַאש רענעטיירק רעסיורג ַא ןיא טעילוטעגנייא ךיז
 יד טימ לַאש ענעטיירק יד ."ןיירַא עלוש ןיא בוטש ןופ ךיז טעבנגעג
 טסעגרַאפ ןירעביירש יד .ךוב ןצנַאג םוצ לסילש רעד זיא ןזנַארּפ עגנַאל
 ענעטיירקא עצנַאג יד ןבעג וצ זיא הדבוע ריא זַא ,טינ טונימ ןייא ןייק ףיוא
 יז ןוא ; טייצ ריא ןופ ןושל םעד ףיוא ,טייצ ריא ןופ "ןזנַארפ , עלַא טימ *לַאש

 -לָאמֲא טָאה יז זַא ,ןענַאמרעד ֹוצ ךיז ביל זיא ריא ןעוו לָאמ רעדעי סָאד טוט
 .ןירעביירש ַא ןייז טלָאװעג תמא ןַא ףיוא לָאמַא

 "םינּפ"הרות-תחמש ַא טַאהעג טָאה סָאװק ,השמ עדייז םעד טלָאמ יז
 ענעיורטש ַא טימ ,לדיילק שערב-יױלב-סַאלב ַא ןיא, ןילַא ךיז טלָאמ יז ןוא
 -נעגנעהכָאנ ךעלדנעב-טעמַאס עטעלָאיפ עגנַאל טימ ,ּפָאק ןפיוא עקרעטסַאּפ
 ירטעג טלָאמ יז ."טנעה יד ףיוא ךעלעקשטנעה עלעקנוט ענייש ןוא קיד

 םעד ןָא טדניצ ןעמא .הלכ יד ןעז טמוק ןעמ יװ ,"ױשַאב , ןטשרע םעד
 יד טיײרּפשרַאפ ןעמ ,רעטכייליגנעה םעד ןיא טכיל יד ןוא ּפמָאל ןסיורג
 עדנרירעמיש עטקיטשעגידלָאג יד טימ ןקעד רעימשַאק ענירג עקידתבש
 סָאװ ךוטשיט ַא טגייל ןעמ ןוא ןדלָארט-דלָאג עקידנעגנעהכָאנ ןוא ןעמולב
 -סיױרַא ןטיירב םעד ףיוא ,ןקעד יד יו הרוחס רעבלעז רעד ןופ טקנוּפ זיא
 ,"שיטיקור

 ןרעייט םוצ ,ןורכזל עקַאט ןֹוא ןבירשַאב שירעביירש ןוא ךעלטקניפ
 -ךלָאג עקידנעגנעהכָאנ עלַא ןוא ןעמולב עדנרירעמיש עלַא --- ןעקנעדעג
 .טפַאשעטַאבעלַאב רעקידרצוא רעשידיי רעזדנוא ןופ ןדלָארט
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 -ידרעב ןיא ןצרּפ ןעמונעגפיוא טָאה ןָאסלעגרעב דוד ןעוו ,1912 ןיא
 ַא ןעוועג ךָאנ זיא ןָאסלעגרעב .םישיש ןב ַא ןעוועג ץרּפ ןיוש זיא ,וועשס
 עשירעביירש עשידיי עלַא ףיוא רעבָא ,טלַא רָאי 26 ןצנַאגניא ,ןַאמרעגנוי
 םורָאא ןופ רבחמ רעד ןעוװעג ןיוש זיא רע .ןרָאװעג טגָאזעג טיילעגנוי
 ןייז ןבירשעגנָא טַאהעג רעכיז ןיוש טָאה ןוא "רעביוט .רעד, ןוא "לַאזקָאװ
 -ָעג טָאה ןוא רעטעּפש רָאי ַא טימ ןענישרעד זיא סָאװ ,"ןעמעלַא ךָאנ;
 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טַאלב יינ ַא ןשימפיוא ןעגנואווצ
 ,רוטַארעטיל

 תומה ךאלמ רעד סָאװ ץרּפ ןוא ןָאסלעגרעב ןעוועג ןיוש זיא ןָאסלעגרעב
 ,רעטעּפש רָאי יירד טימ טקַאּפעג םיא טָאה ןוא ןעגנַאגעגכָאנ ןיוש םיא זיא
 סנעמעװ ץרּפ רעד ,ץרּפ רעצנַאג רעד -- ץרּפ ןעוועג יאדווא ןיוש זיא
 ,ביבא-לת ןיא וליפא ןוא ,עװקסָאמ ,שזדָאל ,קרָאי-וינ ןיא ןרעייפ רימ קנעדנָא

 תונורכז לטיּפַאק םעד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא שממ ךיז ךיא בָאה רַאפרעד
 ןעוועג זיא סָאװ ,ןָאסלעגרעב דֹוד ןופ "וועשטידרעב ןיא ץרּפ .ל .י טימ,
 ."טייקינייא, ןיא טקורדעג

 ןדעררעטנורַא גנושיוטנַא יד ליוו'כ ןוא ןרָאװעג טשיוטנַא רעטיב ןיב'כ
 טנעייל ןעמ זַא .ליפעג קידנגָאנ ַא ןופ ןרעװ וצ רוטּפ ידכ ,ןצרַאה ןופ
 רעדָא זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמ טמוק ,תונורכז לטיּפַאק סנָאסלעגרעב רעביא
 ןרידיווער רָאג ףרַאד ןעמ רעדָא ,ןעגנורעייפ-ץרּפ יד ןרידיווער ףרַאד ןעמ
 | .ןענָאסלעגרעב

 סייו'כ רעבָא ,טנעיילעג טינ גנַאל רעייז ןענַאסלעגרעב ןיוש בָאה ךיא
 ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ןעמָאנ רענייש ַא רעייז זיא רע זַא קנעדעג ןוא
 סָאװ ,רעלעטשטפירש ַא טניימ'ס {?ןעמָאנ רענייש ַא סנױזַא טניימ סָאװ ןוא
 ףרַאד םעד וצ .ןגָאז וצ סע ױזַא יו ךיוא טסייוו ןוא טגָאז רע סָאװ טסייוו
 ןָאסלעגרעב ןוא .ןגָאז וצ סע ןעוו ןסיוו ךיוא געמ רע זַא ,ןבעגוצ ךיוא ןעמ
 רעבָא ,רעלטסניק ןשידיי ןלופתוירחא ןַא רַאפ ןעמָאנ ַא טַאהעג לָאמַא טָאה
 ,טרָאװ ןיא טבילרַאפ שממ זיא סָאװ ,רעלעטשטפירש ַא רַאפ טּפיוהרעד
 -ןָאסלעגרעב ַא יוװ ךַאז ַאזַא ןַארַאפ ןליפא זיא'ס זַא ,ןבָאה ןליוו ערעדנַא
 -רעביא יינספיוא טָאה סָאװ שטנעמ ַא ,ילעדנעמ רעיינ ַא זיא רע זַא ,ליטס
 | ,חסונ ןשידיי םעד ןפַאשעג

 ןשידיי םוצ ןָאט-ןוסמַאה םעד טסַאּפעגוצ ןייפ רעייז טָאה ןָאסלעגרעב
 ,ןײלַא ךיז טימ גָאלַאיד םעד ןבעגעגרעביא שירעלטסניק טָאה רע .גָאלַאיד
 .טימעג ןופ רעלייצרעד רעד ןעוועג זיא רע .תעדה בושי ןופ םטיר םעד
 םעד טָאה רע .עיצקַא גונעג ןענופעג טימעג ןופ ןעמַאר יד ןיא טָאה רע
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 טָאה רע ןוא ךעלרעלעט עטנַאסערעטניא ףיוא טגיילעצ ןעשעג-טשינרָאג

 סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .רענעט-בלַאה רַאפ ןָאט םעד ןענופעג

 ירפ עשידיי ענרעדָאמ יד רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טריפעגניירַא טָאה

 ןעקנַאדעג עטרַאצ עריא ןופ עמַאג רעצנַאג רעד טימ

 -עגקעװַא ה-מתה רעתמא טימ ךיז ךיא בָאה רַאפרעד לָאמַאכָאנ זיא

 ןצרּפ ןעז טלָאװעג בָאה'כ ,ןצרּפ ןגעו תונורכז לטיּפַאק סָאד ןענעייל טצעז

 -עג ךיא בָאה ןענָאסלעגרעב ןוא ,ןָאסלעגרעב ןגנוי ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא

 הרצ יד רעבָא .רעלטסניק ןשידיי ןסיורג םעד טימ קידנריצַאּפש ןעז טלָאװ
 ,רעכיז ןייז טינ לָאמנייק ןעק ןיילַא רעביירש רעד סָאװ ,זיא תונורכז טימ
 ןופ תונורכז עקילָאמַא רעדָא ,לָאמַא ןופ תונורכז עגיטציא טביירש רע יצ
 ןוא טריטקַאדער ,רעביירש ןרַאפ טסואווַאבמוא ,ןרעו תונורכז עלַא ,לָאמַא

 ןוא ןעגנונַָאמרעד עקיטציא תונורכז עלַא ןענייז ליפוזַא ףיוא ,טרידיווער

 רעיײז סע ךיז טדנעוו רַאפרעד .טיײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ ןעגנושרעדנַארַאפ
 ,טציא רעלטסניק םעד ןופ דנַאטשוצ םעד ןיא ןוא ןעגנומיטש יד ןיא קרַאטש
 ךעלנייוועג ןגייל רעלעטשטפירש ,לָאמַא ןופ תונורכז ענייז טביירש רע תעב

 לייוו ,דָאש רעסיורג ַא זיא סָאד ןוא ,רעטלע רעד ףיוא תונורכז ערעייז ּפָא

 ןכעלטנגוי טימ ןוא ןערב ןכעלטנגוי טימ ןביירש ןעמ ףרַאד טנגוי רעד ןגעוו
 "ער רעדימ ַא רעייז טפָא ץנַאג זיא רעביירש רערעטלע רעד ןוא .ןביולג
 ןעגנונָאמרעד ענעגייא ענייז ןופ רָאטקַאד

 לטיּפַאק ןייז ןבירשעגנָא ןָאסלעגרעב טָאה דנַאטשוצ ןדימ ַאזַא ןיא
 טלָאװ ,טניירפ רעטנעָאנ ַא רענייז ןעוועג טלָאװ ךיא ןעֹו ןוא ,תונורכז !

 ױזַא ,לווירב טגרָאזַאב ַא רעייז טקישעג ןענעיילרעביא ןכָאנ דלַאב םיא ךיא
 זַא ןגָאז זיולב ךיא זומ ,ןענָאסלעגרעב טימ ךרוד טינ ךיז ביירש ךיא יוװ
 .ל .י ןגעװ לטיּפַאק םעד טימ הלווע עסיורג ַא ןָאטעג ןצרּפ ןוא ךיז טָאה רע
 ןענָאסלעגרעב ןעװעטַאר טפרַאדַאב טלָאװ רעצימע .וועשטידרעב ןיא ץרּפ
 -גיא עקיטציא ענעגייא ןייז טרסמ רע סָאװ טימ ,טײקיצרַאהנּפָא רעד ןֹופ
 טלָאװ ןעמ .טייקיזָאלפליה עשירעלטסניק ןוא טײקיזָאלטסיײג ,טײקיזָאלסטלַאה
 טינ ךיז ,דנַאטשוצ ןקיטציא ןייז ןיא ,לָאז רע זַא ,ןטעב טפרַאדַאב טושּפ םיא
 .ערעדנַא ןופ ןוא ךיז ןופ לת-לית ַא ןכַאמ וצ טינ ידכ ,תונורכז וצ ןרירוצ

 ,ץרּפ "ןיילק ַא ןבעגעגסיױרַא טָאה ץיק-יגָאנעצוק ףסוי רעביירש רעד
 ךָאנ ַא ןוא לצרּפ ןילק ַא רימ ןגירק לטיּפַאק סנָאסלעגרעב ןופ רעבָא
 .ןָאסלעגרעב ןרענעלק

 ,קירוצ רָאי 85 טימ טנעגעגַאב ךיז ןבָאה רעביירש עשידיי עסיורג ייזוצ
 ַאזַא טכַארטעגסיױא טלָאװ רעלטסניק רעטירד ַא ןעוו .וועשטידרעב ןיא
 -רעדנואוו ןענופעג ןילַא שינעטכַארטסױא רעד ןיא רע טלָאװ ,שינעגעגַאב
 ענעדלָאג; ןייז ןבירשעגנָא טַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,ץרּפ .לַאירעטַאמ ןכעל
 "ידרעב ןייק טמוק ,תושעמ עכעלמיטסקלָאפ ענייז ןוא "שידיסח; ןייז ,"טייק
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 םענעטָארעג ןייז טימ עקשזָארד ַא ףיוא טרָאפ רעדָא ,טריצַאּפש ןוא וועשט
 ןעוועג זיא ץרּפ .ןָאט טפרַאדַאב טינ ךיז טָאה טרָאד סָאװ ,טלַאװעג .דימלת
 ןגָארטעג טָאה סָאװ שטנעמ ַא רַאפ ,רעדייר ןקידרעייפ ַא רָאפ טנַאקַאב
 טינ ךיוא ןעמ טָאה ןענָאטלעגרעב ןוא ,סעציילּפ יד ףיוא לוע ןשידיי ןסיורג ַא
 -טסניק רעקיניזטסואווַאב ַא ןעוועג זיא רע .גנוצ רעד רעטנוא ןקַאה טפרַאדַאב
 עּפַאנק סָאד ןוא געוו ןטיירב טעד ןבילקעגסיוא קיניזטסואווַאב טָאה סָאװ ,רעל

 ,טרָאװ
 -געמַאזוצ םעד ןגעוו ןרעוו ןבירשעגנָא טנעקעג טלָאװ עמעָאּפ עסיורג ַא

 טינ ךיז טלָאװ ןיילַא ןָאסלעגרעב ןעוו ,גרַאב ןטלַא ןוא ןגנוי םעד ןופ ףערט

 ,רעביולגמוא ןַא ןופ טנעה עדימ ןוא עטלַא טימ וצרעד טרירעגוצ ןעוועג

 ץרּפ .ל .י טימ; .ךיז וצ יורטוצ ןשירעלטסניק םעד ןריולרַאפ טָאה סָאװ

 קירעיורט קיטציא ןַא רָאנ ,לָאמַא ןופ לטיּפַאק ןייק טינ זיא "וועשטידרעב ןיא

 ןעוו ,ץרַאה סָאד ייו טוט'ס .עיפַארגָאיבַאטױא סנָאסלעגרעב ןיא לטיּפַאק
 ףיוא רָאנ ,ןעגנונָאמרעד ןופ טכיל ןיא טינ --- טכיל ןתמא ןיא סע טנעייל ןעמ
 ,ּפָארַא-גרַאב ןשירעלטסניק ןקיד'ארומ ַא ןופ טנורגרעטניה םעד

 -ַאר רענָאיזַאק רעד .תונורכז לטיּפַאק ןופ טלַאהניא רעד --- לכ םדוק
 טָאה ןוא רעדניליצ ַא טגָארט רע סָאװ ,זיא אטח רעקיצנייא סנעמעוו ,רעניב
 -רַאפ ַא ןָא ,ךיילג טרעוו ץרּפ .,לַאזקָאװ ןפיוא ןצרּפ ּפָא טרַאװ ,בייוו טעפ ַא
 ןרָאװעג רוטּפ .ןשטנעמ ןכעלדעשמוא ןוא ןקידלושמוא םעד ןופ רוטּפ ,סָאוװ
 ןצרּפ טנעיילעג טָאה סָאװ ליכשמ רעוועשטידרעב ַא ןָא טמוק ,הרצ ןייא ןופ
 -ערבעה ןיא ןצרּפ ןענעיל .שיאערבעה ןבירשעג טָאה רע ןעװ ,לָאמַא

 ךָאנ קעװַא טלעטש ןָאסלעגרעב זַא ,אטח ַאזַא רַאפ סױרַא ךיז טזייוו שיא
 ןבָאה רימ יו םעדכָאנ ,ךעלעטניּפ יירד יד ךָאנ ןוא ךעלעטניּפ יירד םעד
 םורק ַא ןָאסלעגרעב ךָאנ טיג ,ליכשמ ַא זיא רע זַא טרעהעג לָאמניײא ןיוש
 ןעילפ רעדיוו ןוא ,"סע טסייה ,ליכשמ ַא ,ָא; וצ טגייל רע ןוא עלעכיימש
 -רעב ךיז טליק ךעלעטניּפ סקעז עצנַאג יד טימ רעבָא .ךעלעטניּפ יירד
 .ליכשמ ןקילָאמַא םעד ףיא ץרַאה עקיטציא סָאד טינ ץלַא ךָאנ ןָאסלעג
 -ינרעכואו רעוועשטידרעב עטסערג יד, ןופ םענייא רַאפ םיא טכַאמ רע
 סָאד יו .קינרעכואוו ַא ןוא רעערבעה ַא ,ליכשמ ַא ןיוש רימ ןבָאה ."סעק
 יירד עקידרעייפ ,עתמא יד טשרע ןעמוק ָאד --- טגָאזעג ךייא טלָאװ ץרַאה
 ןצנַאג ןייז ןזָאלעגסױא ןיוש טָאה ןָאסלעגרעב זַא ריא טניימ .ךעלעטניּפ
 -ומ ַא וצ ךָאנ טגיל רע ,ןיינ ? ליכשמ ןשיאערבעה םעד ףיוא ןרָאצמירג
 ירד ךָאנ --- ןוא "החּפשמ רעקידסחוימ ַא ןופ , --- ?ַאדָאקק עשילַאקיז
 ,ךעלעטניּפ עשינלזג

 ןוש טָאה דלעה ַאזַא רשוי ַא רַאפ סָאװ ,רָאפ ךיז טלעטש טציא
 ,רֶע זיא רעערבעה ַא זַא ?ןָאסלעגרעב ןקיטציא םייב ןגירק טנעקעג
 וצרעד ןוא ,זיא רע זַא בייחמ לכש רעד זיא קינרעכואוו ַא ,רע זיא ליכשמ ַא
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 -טסניק; רענרעזייא ןַא טיול ,החּפשמ רעקידסחוימ ַא ןופ רע טמַאטש ךָאנ
 שקנעיטס'ק םיא טלעטש ןָאסלעגרעב סָאװ ,רעדנואוו ַא זיא ,קיגָאל "רעשירעל
 ! ךעלעטניּפ ףלעווצ עצנַאג ןיירַא םיא ןיא טסיש ןוא

 סוחי ןליואוו ןצנַאג םעד ןייגרעד ךיילג טנעקעג טינ טָאה סָאװ ץרּפ
 .טסַאג םעד ןופ ןרעו רוטּפ דלַאב ליוו ,ליכשמ םענעמוקעגניירַא םעד ןופ

 ןטימ ןיוש ךיז טפרַאװ ץרּפ סנָאסלעגרעב ןוא וועשטידרעב ןייק ןעמוקעג טשרע
 רע ןוא ןַארָאטסער ַא ןיא רעטנורַא ליכשמ םעד רע טמענ ,שטנעמ ןטייווצ
 .סעקַאר --- טלעטשַאב

 ךיילג ךיז ןוא טגָאזעג ץרּפ טָאה ,"ןעק ךיא סָאװ ,ןעז ריא טעװ טָא;
 ,סעקַאר ןעגנַאלרעד ןסייהעג

 ןעק רע סָאװ ץלַא ןזיועג ןיוש טָאה סָאװ ,ץרּפ רעקירָאי-60 רעד
 -ַאב רע ןוא .,גנוצַאשרעביא רעיײנ ַא ןיא (ןענָאסלעגרעב ייב) ךיז טזייוַאב
 : טלעטש

 עסיורג . . . סעקַאר עשירפ . . . סעקַאר ךס ַא . . . סעקַאר רעמ סָאװ,
 ."סעקַאר

 ,גנוטיײדַאב רעפיט ןופ אמתסמ ןענייז "סעקַאר, יד ךָאנ ךעלעטניּפ יד
 ןיא ךיילג טָאה ץרּפ ױזַא יו .טינ ייז יײטשרַאּפ ךיא ,ןגָאז ןעמ ןעק ,קר
 רימ זיא ,סעקַאר טריוורעס ןעמ ואוו עיצַארָאטסער ַא טּפַאכעג וועשטידרעב
 ןעגנַאלרעד ךיז טסייה ץרּפ .ךָאד טעז ריא --- ןעמ טגָאז יו ,רעבָא .רָאלק טינ

 טרעצנָאק ןעגנַאלרעד טמענ טלַאטשעגיץרּפ סנָאסלעגרעב ןוא "סעקַאר ךס ַא;
 | / .סעקַאר ןסע תכלה ןיא

 עקידנקָאמשט יד טימ רע טכירקרַאפ ,טיטעּפַא סיורג טימ ,שירעסערפ;
 םוצ ןדער וצ ףיוא טינ טרעה רע ןֹוא קַאד ַא ןופ סערבעשז יד ןיא ןּפיל
 טָא ןופ ןלייט ענעדיישרַאפ ןיא ןטלַאהַאב ןענייז סָאװ ,םימעט יד ןגעוו ןדיי
 ,לדנייב יינ ַא טימ לָאמ עלַא רע טרירטסנָאמעד עיצקעל ןייז .ץרש אמט םעד
 סנדיי ןפיוא .ןײרַא זָאנ רעד ןיא ךיילג רערעהרַאפ ןייז סע טקור רע סָאװ
 ,"סייווש ךעלעּפָארט סיױרַא ןטערט ןרעטש

 ,טסַאג ַא ןופ רוטּפ רעדיוו טרעוו רע .סנייז טכיירגרעד ץרּפ ןוא

 טימ ןוא ,ריזח ןסע ןעגנואווצעג ןעמ טָאה רעדניק עשיטסינָאטנַאק יד
 ןלױּפ ןיא .שטיווק רשב טימ רעליימ עשרעדניק יד טרימשעגסיוא טלַאװג
 טפיול'ס ןוא טפיול דיי ַא יו ,רעדליב עשיטימעסיטנַא ךס ַא ןעוועג ןענייז

 טינ לָאמניק זיא רימ רעבָא .ריזח קיטש ַא טימ ןַאגילוכ ַא ךָאנ םיא

 סנָאסלעגרעב ןרעוו ןענעק לָאז ,תושעמ עשידיסח יד ןופ ,ץרּפ זַא ,ןלַאפעגנייא

 םעד קַאר ַא ןופ ךעלדנייב טקור סָאװ ,קינשזָאבזעב ַא ,קישטשמָארגָאּפ ַא
 ,ןײרַא זָאנ רעד ןיא (רערערַאפ אמתסמ) "רערעהרַאפ,

 ףרַאד ,ךַאז עקסנַאיבָארג עדליוו ַאזַא ןעגנַאגַאב עקַאט זיא ץרּפ ביוא ןוא |
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 עלַא ןעוו ,טציא דָארג ? ןעוו ןוא ? חנ ןטַאט םעד םח ַא יװ ,ןקעדּפָא םיא ןעמ

 ? טײצרָאי ןט30 ןייז ןרעייפ טעטש עשידיי

 .תונורכז לטיּפַאק ןקיזָאד םעד ןופ טלַאהניא ןכיירטסייג םוצ קירוצ
 סעקַאר טימ ןָא טוג ךיז טסע רע יװ םעדכָאנ ץרּפ ַא טוט ריא טניימ סָאװ
 סָאװ ןוא קַאר ֹוצ זיא קַאר וצ סָאװ ?ןדיי ַא ףיוא םָארנָאּפ ַא טכַאמ ןוא
 ןריפ ךיילג ךיז טסייה ץרּפ .תושעמ עשידיסח ֹוצ זיא תושעמ עשידיסח וצ

 ,זיולק סרעוועשטידרעב םוצ
 טלעטש ןָאסלעגרעב .בָאג ַא רָאטסענ רעקיטציא רעד םיא טגנַאלרעד ָאד

 ?ןרעטסײגַאב זיולק ןיא ָאד ןצרּפ ןעק סָאװ ,ךיז טגערפ רע ןוא ןטייוונופ ךיז
 "עג טינ הישק יד טָאה ןָאסלעגרעב רעקילָאמַא רעד זַא ,רעכיז טייז ,ָאי
 רעקיטכיזרָאפ ןוא רעגנערטש ,רָאילָארטנָאק רעקיטציא רעד רָאנ ,טגערפ
 ךיז טָאה רוחב ַא יװ ,טַארוקַא טקנעדעג ,ןעקנַאדעג ענייז ןופ רָאטקַאדער
 -יטילַאפעצנע , ןַא ןופ םינּפ ַא טַאהעג טָאה רע ןוא ארמג ַא רעביא טמירקעג
 ,רעקיטציא רעד ,ןָאסלעגרעב ,שידיי טושּפ ףיוא ,רעקנַארק-ףָאלש ַא ,"רעק
 ָאד זיא סָאװ --- הישק יד ליומ ןיא ןָאסלעגרעב ןקיטלַאמעד םעד ןײרַא טגייל

 ? "טסימ ןיא; ןרעטשינ ןעמוקעג ץרּפ
 --- קירוצ געוו ןצנַאג ןפיוא טרָאװ קיצנייא ןייק סיוא טינ טדער ץרּפ;

 געוו ןפיוא קידוװעדערַאב ןייז סע ןעק רעוו : ךעלדנעטשרַאפ סָאד זיא רימ
 "? םלוע-תיב ַא ןופ קירוצ

 ףשירפק יד סָאװ ,ןעוועג טלָאװ רעטושפ ןוא רעכעלרעלקרעד רעבָא
 ןבָאה ,ןליפעג סנדיי ןפיוא טַאטנעטא רעד ןוא ,"סעקַאר עסיורג ,סעקַאר
 ,ץרּפ ןוא ,זיולק סרעוועשטידרעב ןיא ךוזַאב ןטימ טרינָאמרַאה קרַאטש טינ
 ןופ ןטילעג ךעבענ טָאה ,דלעה רענעביוהרעד-שירעלטסניק סנָאטלעגרעב
 | ,גנואיידרַאפמוא ןוא שינעמירג-ךיוב

 יב טרעוו סָאװ ,טנװֶָא סעצרפ ןופ טכירַאב רעד טמוק רעטעּפש
 ןייז ןיירַא טפייפ ץרּפ .קסעלרוב ןשירפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןענָאסלעגרעב
 ,ןשטנעמ ןביוט ַא ןופ ןרעיוא יד ןיא עיצקעל עצנַאג

 -לטימ ןוא ,"דנַאטשלטימ ןשידיי ןופ טײטשַאב םוקילבוּפ עצנַאג סָאד;
 ,ןסָאלשַאב ץרּפ טָאה .ףלח ַא שממ ןסָאלעגרעב ןקיטציא םייב זיא דנַאטש

 .עיצקעל ןופ קעװַא זיא רע ןוא ,תורּפכ ףיוא םוקילבוּפ ַאזַא ףרַאד רע זַא
 ןביוט ןיא עיצקעל עצנַאג יד טנעײלעגנײרַא םיא ןֹוא ןביוט םוצ וצ ,לשיט
 ,רעיוא

 ןייא זיולב ןגָארקעג ץרּפ טָאה וועשטידרעב ץנַאג ןיא זַא סע ךיז טקיש
 ךיוא טשרע זיא רעיוא עקיצנייא סָאד ןוא ,טַארעּפער ַא סנייז רַאפ רעיוא
 רעוועשטידרעב יד זַא ,לכש ןפיוא סע ךיז טגייל ?ןביוט ַא ןופ ןעוועג
 ןרענָאיצולָאװער ערעסערג ךס ַא ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ .ץנעגילעטניא
 ןעועג עקַאט ןענייז ךעלדיימ ןוא טיילעגנוי עריא זַא ,ןענָאסלעגרעב ןופ
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 םעד ןופ טשלעפעגוצ ץלַא סָאד זיא רעדָא ?ןשינעפעשַאב עּפמעט עכלעזַא
 טביירש רע לייו ,ןדיי ףיוא לובליב ַא טכַאמ סָאװ ,ןָאסלעגרעב ןקיטציא
 ? רעלעטשנווירב ןטיירג ַא טיול

 געװַאב ַא טיג ןָאסלעגרעב .ףוס ןכעלקילג ַא טרָאפ טָאה השעמ יד רעבָא
 ןופ ,לַאזקָאװ ןפיוא םולשל ךתאצ ַא טגירק ץרּפ ןוא עלעקעטש-ףושיכ ןייז
 . ןבָאה ןענַאװ ןופ .סנירעטעברַא ןוא רעטעברַא ןופ --- "טכיש רעדנַא ןַא רָאג;
 ןעמוקעג טינ ייז ןענייז סָאװרַאֿפ ? רעטעברַא יד ןעמונעג גנילצולּפ ךיז
 ןפייפניײרַא טרָאּפשרַאפ ךָאד רע טלָאװ ,עיצקעל סעצרּפ וצ רעירפ טכַאנ ַא טימ
 לקעלפ ַא .תוישק ןייק טינ ןעמ טגערפ השעמ ַא ףיוא ?רעיוא ןיא ןביוט ַא
 ןופ טלַאטשעג סָאד ןאכ דע .סיוא זיא השעמ יד --- סױרַא לקעלפ ַא ןיירַא
 ,ןָאסלעגרעב ןקירָאי-61 םעד ןופ לגיּפש ןקיטסייג םעד ןיא ,ץרּפ ןקירָאי-00 םעד

 לטיּפַאק עצנַאג'ס טרָאװ קידעבעל ןייא ןָא ןוא זָאלטסיײג ,דימ יוװ ןוא

 ,ךעזָאלברַאפ ַאזַא ,ןביירש ןופ ןפוא רעצנַאג רעד ,ייױזַא יו; רעד זיא ױזַא ,זיא
 סע השוב ַא זיא'ס זַא ,רענטָאמַארגזעב ַאזַא ,רעקידהרצ ַאזַא ,רענטָאכעיּפ ַאזַא
 עיסעצָארּפ-רעױרט ַא שממ ןענייז ןצַאז יד .ןעמָאנ ןתמא םייב ןפורוצנָא
 רעשידיי ןייא ןייק ןיא ָאטשינ ,רעלטסניק ןקילָאמַא םעד ןענָאסלעגרעב ךָאנ
 ךיז ייב טלָאװ סָאװ ,טסיצילבוּפ רעשידיי ןייא ןייק עקירעמַא ןיא גנוטייצ
 ,קיטסיצילבוּפ עטזָאלרָאװרַאפ ַאזַא ןביירש וצ טלעוּפעג

 :ןָא ױזַא קרעוורעטסיימ סָאד ךיז טביוה ןבױהנָא

 ַא ןיא טרַאװעג ןצרּפ ףיוא טָאה לַאזקָאװ ןפיוא וועשטידרעב ןיא;
 -בָא עיאנרוטַארעטילפ רעקיטרָא רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןיילַא רעדניליצ
 ףיואע ."רעניבַאר רענָאיזַאק רעיינ רעקיטרָא . , . רעד --- ?ָאװטסעשטש
 ןיא, ןענעייל סָאד ןעמ ףרַאד --- "ןיילַא רעדניליצ ַא ןיא טרַאװעג ןצרּפ
 רעד זַא ,ןסייה סע לָאז ?"רעציזרָאפ רעד ןיײלַאפ רעדָא ,"ןיילַא רעדניליצ
 ןסעגרַאפ רעבָא ,רעדניליצ ןיא זיולב ןָאטעגנָא ןעמוקעג זיא רעניבַאר
 שטָאכ ,ןיילַא ןעוועג זיא רע זַא טניימ'ס רעדָא ,םינותחת יד ,הליחמב ,ןָאטוצנָא
 לָאז סָאװ ,"רעציזרָאפ רעד ןיילַאפ רעדָא ,בייוו ןטימ רָאג רע זיא ןעמוקעג

 יירד יד ָאד ןבָאה םעט ַא רַאפ סָאװ ןוא ? רעציזרָאפ רעד שזַא ןעניימ
 ?"רעקיטרָא , ןופ גנורזחרעביא יד ןוא "רעד, טרָאװ םעד ךָאנ ךעלעטניּפ

 רעניבַאר רענָאיזַאק רעד ביוא זַא בייחמ זיא לעלַארַאּפ רעטכייל רעד
 ןָאסלעגרעב ןעוו רעבָא .עטעפ ַא ןייז סנייז בייוו סָאד זומ רערַאד ַא זיא
 ןשפיה ריא רַאפ טפיוקעג גנַאל טינ יז טָאה ןריא ןַאמ םעד , זַא ,טגָאז
 סָאװ ,סנױזַא סעּפע זיא ןדנ לייו ,שידיי'מוא ןוא שיגָאלמוא סע זיא ,"ןדנ
 ןיילַא הלכ יד רעבָא ,ןתח ַא לָאמַא ןפיוק ייז סָאװ טימ ןוא ןביג ןרעטלע
 . ןדנ ריא טימ טינ טלדנַאה

 יַאר ןטימ קישטזָאװזיא ןַא ףיוא וועשטידרעב רעביא עדזַאי רעזדנואפ
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 ,רָאלק טינ זיא'ס ."םיאנוש עניימ עלַא ךיא ןיגרַאפ קלָאפ-רָאּפ ןשרעניב
 זיא קישטזָאװזיא רעד ןעוו ,קישטזָאװזיא ןַא ףיוא עדזַאי ַא טכַאמ ןעמ ױזַא יו
 -רָאפמוא ךָאנ רעבָא .לדרעפ ַא טגָאמרַאפ רע רָאנ ,ילוק ןייק טינ הלילח
 -- תוה וצ רבע ןופ גנַאגרעביא רעקידמיצולּפ רעד טרעװ רעכעלדנעטש
 ענייז עלַא טציא ןָאסלעגרעב טניגרַאפ ."םיאנוש עניימ עלַא ךיא ןיגרַאפ,
 עקיטציא ענייז עלַא טלָאמעד ןענוגרַאפ רע טָאה רעדָא ,עדזַאי ענעי םיאנוש
 טירש ןוא טירט ףיוא ןָאסלעגרעב טקידניז ללכב ?עדזַאי ַאזַא םיאנוש
 םוש ןָא טרַאװנגעק וצ רבע ןופ ןעגנַאגרעביא עשירעליואוו עכלעזַא טימ
 רעצעזרעביא רעשיסור ןייז .גנוקיטכערַאב רעשיגָאל רעדָא רעשיטַאמַארג
 "רעביא רדסכ זומ ןעמ סָאװ ,טסקעט ַאזַא טימ תורצ ענעסיורג ףיוא ןייז זומ
 | ,םרָאפ-טייצ יד ןפרַאװ

 :גנורעדליש ַא זיא טָא ןוא
 ַא רעטנוא ןטלַאהַאב ךיז עלייוו ַא ףיוא דָארג טָאה ןוז"גנילירפ יד.

 .ערַאמכ ַא רַאפ טסעפ וצ לסיב ַא -- "ערַאמכ קיטש ןטסעפ
 עשיטסירָאמוה ןיא ךעלנייוועג טריטיצ ןעמ סָאװ ,לרעּפ ַא זיא טָא ןוא

 : סעקיטַאמַארג
 ץטברַאפעג ןפָארטעג רימ ןבָאה לזייה ןקידנרָאגניא םניא רעניבַאר םייב;

 ןטיירגעג ןפיוא שיפ עטליפעג טימ טרימשעגנָא-שירפ ןענייז סָאװ ,סעגָאלדָאּפ
 ךיא בָאה ,"לפייה ןקידנרָאגנייא, טקורדעג זיא "טייקינייא, רעד ןיא ."שיט
 -מרַאב ןייז וליפא ןיֹוש ךיא לע .?לזייהא ףיוא טכיררַאפ ןילַא ןיוש סע
 טפלעה סָאװ רעבָא ,"טרימשעגנָא שירפ; ךָאנ ,ַאמָאק ַא ןלעטש ןוא קיצרעה
 -נָא שירפ ןייז סעגָאלדָאּפ עטברַאפעג יד ץלַא ןלעװ ַאמָאק רעד טימ ?סע
 ךיז רימָאל ןוא .שיט ןטיירגעג ןפיוא שיפ עטליפעג טימ (ַאמָאק) טרימשעג
 ,סעגָאלדָאּפ (רבע) ײןפָארטעג ןבָאה רימ סָאװ םעד וצ סגעוונייא ןרעהוצ ןיוש
 ןטיובעג-ךעלרעדנואוו ַא ןופ רעטסומ ַא .(הוה) טרימשעגנָא שירפ ןענייז סָאװ
 ,רעדנואווזייב ףיוא ,ץַאז

 סיוא טקַאּפ רע זַא ,ןָאסלעגרעב רעלעניגירָא ןוא רעקיטרַאנגײא רעד
 ןעגנולשעגנייא טלָאװא רע יוװ ,םיא ייב רע זיא ,ליבשמ םעד -- עקרוש םעד
 -ַאב יד ןעגנולשעגנייא קיטכיזרָאפ-טינ ױזַא טָאה רע ביוא ןוא "ןישרַא ןַא
 רע ןעק ,ןעגנילשוצנייא ןדלעה ערעייז ןביג סרעביירש סָאװ ,ןישרַא עטמיר
 יױוש זיא רע זַא טגלָאפ ןופרעד ןוא ,ןצעזקעװַא טינ ,ךיז טײטשרַאפ ,ןיוש ךיז
 ,רָאמוה ןופ רעטסומ ַא יו טכַארבעג ךיא בָאה סָאד ."רענרעזעלג ַא

 ןברק ַא טרעװ רע ןעוו ,דיי רעכעלמענ רעד טרעדלישעג טרעוו קידווענח
 ענייז ענייא טמירקרַאפ םיא ייב טרעוו'סש ,עיצוקעזקע-סעקַאר רעד ןופ
 יד , .טלייצרעד טינ טרעוו ,טוט "קַאב ַא ענייז; עטייווצ יד סָאװ "לַאב ַא
 רעבָא ,ךיילגרַאפ םעד ןּפַאכ ֹוצ רעווש ,"םינלזג יו טיור ןענייז סעקַאר
 יד ןקוקקעװַא ךעבענ ליוו רענעי .ןדיי ןפיוא המיא ןַא ןפרַאוװ ליוו ןָאסלעגרעב
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 רע טינ טזָאלרעד (טסידַאס-קַאר רעד) ץרּפ רָאנ; ,טייז ַא ןָא טייצ עצנַאג

 ."ןָאט סע לָאז
 טינ טָאהק ,םלוע רעכעלסילשסיוא סעצרּפ טרעװ סָאװ ,רעביוט רעד

 -- אמתסמ טניימ ןָאסלעגרעב ."רעטרעו עטצעל סעצרּפ טרעהעגנייא
 ןכָאנ טשרע ןוא ,ןרעהנייא ךיז ןעמ ףרַאד ןרעהנייא לייוו ,טרעהרעד טינ
 ,טגָאז ןעמ סָאװ ןּפַאכ טינ ןוא ןרעהרעד טינ טשרע ןעמ ןעק ךיז ןרעהנייא

 .ךעליירפ תמא ןַא ףיוא טרעוו ףוס םוצ טפיולרעד השעמ יד ןעוו
 -ןעמולב ךס ַא; טימ טייטש *ץרּפ רעטרירעג רָאג זיב ,רעקידנלעווק רעד;
 ןעמ ןעוו ,םדו רשב רעטסָארּפ ַא רָאנ ,ץרּפ רָאנ טינ ."טנעה יד ןיא ןטעקוב
 ךיוא רע טלָאװ ,טנעה יד ןיא ןטעקוב-ןעמולב ךס ַא טגנַאלרעד םיא טלָאװ
 ,טרירעג עקשטיּפַאק ַא ןרָאװעג

 -רעב ןיא ןעגנערברַאפ ןייז ךרוד ,טייצ עצנַאג יד טָאה סָאװ ,ץרּפ ןוא

 ךעלשטנעמ ןייא ןייק ,טרָאװ קידעבעל ןייא ןייק טדערעגסױרַא טינ ,וועשטיד
 :סעיצַאמַאלקעד עכעלרעדנואו עכלעזַא רעטעברַא יד וצ טיירש ,טרָאװ
 ןענייז ןעמולב !ןרעו טקלעװרַאפ ץלַא סָאד טעװ ןגרָאמ ! טסייר !טמענא
 ."שירפ ןענייז ייז ןמז לכ ןייש

 ,ןָאסלעגרעב ידכ ,וועשטידרעב ןייק שזַא ןעוועג חירטמ ךיז עשרַאװ ןופ
 -ַאטשעגרעביא לקיטש ַאזַא ליומ ןיא ןגײלנײרַא םיא לָאז ,טסירַאומעמ רעד
 .ןעמולב ןופ טייקכעלגנעגרַאפ רעד-טָא ןגעוו טייהזייוו ענענ

 ןפרַאװ וצ טרעהעגפיוא טינ . . . גוצ ןיא טגייטשעגנייא טָאה ץרּפא
 זיא ץַאז ןייא ןיא ."םיא וצ םיוא ךיז ןקערטש סָאװ ,טנעה ליפ יד ןיא ןעמולב
 ןיא ,קירוצ רָאי 83 טימ ץלַא ,ןעמולב ןפרָאװעג ,גוצ ַא ןיא ןענַאטשעג ץרּפ
 ,תונורכז סנָאסלעגרעב ןיא טציא --- םיא וצ סיוא ךיז ןקערטש סָאװ ,טנעה

 יירדע יד ןופ גנַאזעג םעד טימ השעמ יד ךיז טקידנערַאפ ןקידנערַאפ
 .קעװַא טפיול גוצ רעד ,לַאזקָאװ ןפיוא ןעגנוזעג טרעוו דיל סָאד ,"סנירָאטיײנ-
 יגוצ םעד ןגָאיכָאנ טפרַאדַאב גנַאזעג סָאד טלָאװ דנַאטשרַאפ ןטושּפ יּפ לע
 .עטרעקרַאפ סָאד טעשעג ןענָאסלעגרעב ייב רעבָא

 סָאד ןגָאױצכָאנ טרעהעגפיוא טינ גוצ רעד טָאה רעטצניפ רעד ןיא;

 ."גנַאזעג

 גוצ סנָאסלעגרעב לייוו ,לַאפוצ ןייק טינ זיא קיגָאל עטרעקרַאפ יד טָא

 רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא טפיולטנַא סָאװ ,גנַאזעג קידנפולטנַא ןייז ךָאנ טגָאי
 ,םיא ןופ

 ןעק רוטַארעטיל עשידיי יד .,עידעגַארט עכעלנעזרעּפ עפיט ַא סָאד זיא
 ,עקידנרעיוד ,עשירעלטסניק גונעג ןבירשעג טָאה רע לייוו ,ןייז לחומ םיא סע

 טימ ,לצרּפ ןייז ןייז וצ לחומ רעווש םיא זיא'ס רעבָא .קרעוו עלַאטנעמונָאמ
 םעד ךָאנ ,רָאי-קנעדעג עלַאנָאיצַאנ סָאד טרעטשרַאפ שוריפב טָאה רע ןעמעוו
 .רעלטסניק ןשידיי ןטסערג עמַאס םעד רשפא ,ןסיורג
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 "יגַארט סגורפ .ש ןגעוו ןבירשעג גונעגרעביא ,גונעג ןיוש טָאה'מ
 רעגניז םעד ףיוא ,ןילַא ךיז ףיוא .דיל ןשידיי םוצ גנואיצַאב רעשימָאק
 סָאװ ,ןדיי ַא ףיוא יו טקוקעג ךיוא גורפ טָאה ,דיל "ןשינָאגרַאשז; םעד ןופ
 זיא רע ליױו רַאפרעד ץלַא ןוא רבקה טובח ןענַאטשעגסיוא ךעבענ זיא

 רעבָא .ךַארּפש-קרַאמ רעשידיי רעד ןופ "טייל ַא ןכַאמ , וצ ןעגנואווצעג ןעוועג
 -ײלּפ ענייז ףיוא טגײלעגפיױרַא טָאה גורפ סָאװ ,עלָאר רעריטרַאמ עסיורג יד
 קלָאפ ןייז ןופ ןגָארקעג טָאה גורפ .עשיגָאלָאכיסּפ ַא רעכיג ןעוועג זיא ,סעצ
 ןכָאה ןדיי ,טמירַאב ןעוועג זיא רע .ןגירק ףרַאד ןוא ןעק רעטכיד ַא סָאװ ץלַא
 עסיורג ןייק טלָאצעג טשינ םיא ןבָאה ייז ביוא ןוא ,טַאהעג האנה םיא ןופ
 ןקיטנייה ןזיב ךָאנ זיא עיזעָאּפ סאוו ,רַאפרעד זיולב ןעוועג סע זיא ,רעטלעג
 ,הרוחס ערַאבגנַאג ןייק טשינ רעקלעפ עלַא ייב גָאט

 ָעלַא ןופ טכירַאב ַא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא קירוצ גנַאל טשינ
 ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ ןיא'ס ןוא דנַאל ןיא ןקעטָאילביב רענַאקירעמַא
 עלַא ןופ ןרָאטקַאדער יד ,רעדיל ןענעייל רעזעל טנעצָארּפ ייווצ זיולב זַא
 רעד זיא'ס סיורג יו ,טוג ץנַאג ןסייוו ןלַאנרושז רענַאקירעמַא עסיורג
 "רעד רַאפ תעב ,ךעלרענעצ רעדיל רַאפ ןלָאצ ייז ןוא רעדיל ףיוא גערפכָאנ

 ןפרַאד ןטעָאּפ ,סע טסייה .רעלָאד רעטנזיוט ערעווש ייז ןלָאצַאב ןעגנולייצ

 רעד ףיוא ךס ןייק טשינ ןעמ טלָאצ הרוחס רעייז רַאפ זַא טַארוקַא ןסיוו
 -ייוצ רענעבילקעג ַא וצ זיולב ןדייר ייז זַא ןסיוו ךיוא ןפרַאד ייז .עשזריב
 יד סָאװ ,ןגָאלקַאב טשינ ךיז ןרָאט ייז ןוא עירָאטידיױא רעקיטנעצָארּפ
 ,טנעה יד ףיוא טשינ ייז ןגָארט ןוא ייז וצ טשינ ןעמוק ןסַאמ

 ךיז טָאה טנעה יד ףיוא ןרעוװ ןגָארטעג ןופ טכיזניה ןיא וליפא רָאנ
 -ערג ַא טכַאמעג לָאמעלַא ןבָאה ןדיי ,ןגָאלקַאב וצ סָאװ טַאהעג טשינ גורפ
 ןטעָאּפ ערעייז ןבָאה ייז .רעקלעפ ערעדנַא יו ןטעָאּפ ערעייז ןגעוו למוט ןרעס
 -עג ןגָארטעג זיא דלעפנעזָאר סירָאמ .טנעה יד ףיוא ןגָארטעג ָאי שיטקַאפ
 לסיבַא ןענייז טנעה יד ןעוו ןוא ,רָאי עכעלטע עשּפיה טנעח יד ףיוא ןרָאװ
 טָאה קילַאיב .טרעטיברַאפ קרַאטש ןרָאװעג דלעפנעזָאר זיא ,ןרָאװעג דימ
 ןליפא לָאמַא טָאה רע זַא ,דובכ ליפ יױזַא ,דובכ ךס ַא ןגָארקעג ןבעל םייב
 ענייז ףיוא טגָארט רע סָאװ ,?טפַאשביל ןופ אשמ/, רעד ןגעוו דיל ַא ןבירשעג
 .סעציײלּפ

 סָאד ,תמא ,דובכ עיצרָאּפ עטנידרַאפ ןייז ןגָארקעג ךיוא טָאה גורפ ןוא
 ןיא ,טצָאּפ םעד ןטלַאהוצסיוא גונעג ךייר ןעוועג טשינ זיא קלָאפ עשידיי
 יד ןטלַאהוצסיוא גונעג ךייר טשינ זיא רוטַארעטיל ןייק רעבָא ,דובכ ןוא רשוע
 ,רעדיל ןביירש ןופ זיולב ןייז סנרפמ ךיז ןליוו סָאװ ,ןטעָאּפ

 ןעוועג זיא ןדלעפנעזָאר ייב רעדָא ,ןגורפ ייב גנורעטיברַאפ יד זַא ,ױזַא
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 "רַאפ יד זיא ןטעָאּפ עדייב ייב ןוא ;עטכערעג ַא יוװ עשיגָאלָאכיסּפ ַא רעמ

 טשינ זיא ָאד סָאװ ,תוביס ענעדישרַאפ ץנַאג בילֹוצ ןסקָאװעג גנורעטיב

 .ןריזילַאנַא וצ ייז טרָא'ס

 -עגנָא טָאה גורפ טניז ,רָאי קיצכעז ַא קעװַא ןענייז טָא רעבָא

 ןוא ,זגורב ןוא ןליוורעדיוו טימ ,דיל "עשינָאגרַאשז , סָאד ןדימש וצ ןביוה

 ןיא .טעָאּפ ןופ עילָאד רעד ףיוא ךיז ןגָאלקַאב ןופ רענעט רימ ןרעה רעדיװ

 דיל ַא סרעקיטש ריאמ ןרָאװעג טקורדעג טלמונַא זיא "רעפמעק ןשידייא

 רעדמערפ ַא ףיוא ןעגנוי-רעמזעלק, םיא ייב ןענייז סָאװ ,ןטעָאּפ ןגעוו

 טשינ זיא דיל סרעקיטש .דיל עצנַאג סָאד ןעגנערב וצ יאדכ זיא'ס ,"הנותח

 זיא גנורעטיברַאפ יד ,טייקטרעטיברַאפ ןופ טעטיוװיאַאנ רעד טימ ןגָאלשעג

 :דיל עצנַאג סָאד זיא טָא ,ןיילַא ךיז ןופ ןכַאלּפָא טימ טסיזרַאפ לסיבַא

 ןטץָאּפ
 ,הנותח רעדמערפ ַא ףיוא ןעגנוירעמזעלק ןענייז רימ
 ,טעיֵאװ לדיפ עטעיָארטסעגנָא יד
 ,טעשטיװק טיילפ יד

 טעשטיר סַאב רעד
 ןרעיוב ןקיוּפ יד ןוא
 ןרעיוא יד ןיא רעבירג ענמעט
 ביורד לסיב סָאד וצ זדנוא ןעמ טפרַאװ הדועס רעד ךָאנ
 יביול רעטרעװ עטרָאּפשעגּפָא עכעלטע ןוא
 ,ןושל ןָא ,לכיימש א ןָא ךיז ןגייברַאפ רימ
 ןשָארג רָאּפ יד ףיוא ירפרעדניא זיב ןטרַאװ ןוא
 .קנַאשעג השרד ןופ וצ זדנוא טלייט ןעמ סָאװ
 :לָאמַאכָאנ ךיז ןגייברַאפ רימ
 .קנַאד םענייש ַא

 .רעקיטש ריאמ סיוא זדנוא רַאפ טלָאמ רעטסעקרָא םענייש ןייק טשינ

 ןטעָאּפ ןריזירעטקַארַאכ וצ טניימעג דיל ןייז טימ טָאה רעקיטש זַא ןָא םענ'כ

 ןעניגרַאפ ךיז ךיא געמ ױזַא ביוא .עשידיי טינ ןוא עשידיי --- ןײמעגלַא ןיא

 ףיֹוא זילב דיל-לשמ סָאד ןדנעװנָא ןוא עיגָאלַאנַא ןייז ןשימייהרַאפ וצ

 סַאב רעד ,טעשטיװק טיילפ יד ביוא הישק ַא ךיז טגערפ .ןטעָאּפ עשידיי

 בא רעיא יד ןיא רעבירג ענמעט עקַאט ןרעיוב ןקיוּפ יד ןוא טעשטירי

 ָאט ,עילעּפַאק-ןטעָאּפ רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ דנַאטשוצ רעד זיא סָאד

 עכעלטע וצ רעטסעקרָא םעד טפרַאװ ןעמ סָאװ רעדנואוו סָאד זיא סָאװ

 ןָא טשינ יז טּפַאכ ןעמ סָאװ ,רעדנואו רעסערג ַא ךָאד זיא'ס ? ןשָארג

 רעד ןופ סױרַא טשינ ןצנַאגניא ייז טפרַאװ ןעמ ןוא קרַאק ןוויטקעלָאק םייב

 טימ ךיז טָאה רעטסעקרָא רעקידנעשטיר רעד ואוו ,"הנותח רעדמערפע

 .ןעשטיווק טלעטשעג טלַאװג

 ףיוא רעבָא ,טשינ הישק ןייק ןעמ טגערפ השעמ ַא ףיוא זַא טגָאז ןעמ
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 סרעקיטש ףיוא ךיא טלָאװ .תוישק ַא ןגערפ וצ רערעווש ךָאנ זיא דיל ַא
 זַא טקיטכעדרַאפ טשינ טלָאװ'כ ןעוו ,תוישק ןייק טגערפעג טשינ ךיוא דיל
 ,עיפָאזָאליפ "עשיטעטסעג עצנַאג ַא טשינ ךיז טלַאהַאב דיל םעד רעטניה
 ליפיו .ןח ןכעלטנגוי ריא ןריואוועגנָא ןצנַאגניא טנייה ןיוש טָאה סָאװ
 ןעזנייא רע זומ ,םעד ןגעק ןרעוו ןלעוו טשינ ךיז לָאז רעקיטש רעגנוי רעד
 טצַאש סָאװ ,קלָאפ ןשידיי םעד ןגעק תונעט עשיגורפ טימ ךיוא טמוק רע זַא
 רעבָא ,טייקרעטיב יד לסיבַא טנירַאכַאסרַאפ רע ,תמא .דיל סָאד ּפָא טשינ
 טימ סָאװ ,דנַאטש ַא ןגעוו טשינ ךָאד ךיז טדער ָאד .ָאד זיא טייקרעטיב יד
 רָאּפ ַא טּפַאכ טעָאּפ ַא ןעװ .לעטשנדירפוצ ךיז רעטכיד רעד ןעק םיא
 םענייש ַא ,גָאז ךָאנ זומ רע רעדָא ,טגָאז רע ןוא ןשָארג ענעפרָאװעגוצ
 ,בצמ רעלפש ץנַאג ַא סע זיא ,קנַאד

 ףלעווצ יו רעמ טשינ טלַאה סָאװ ,דיל ןיא טשּפ ןענרעל רעטייוו רימָאל
 סָאװ רַאפ ןדײרמורַא סע לָאז ןעמ זַא שממ ךיז טעב סָאװ רעבָא ,תורוש
 ןופ סנייא ?"הנותח רעדמערפ , ַא ףיוא ןעגנוי-רעמזעלק ןייז ןטעָאּפ ןלָאז
 ַא ףױא גנוי-רעמזעלק ַא יװ טעֶאּפ םעד םלוע רעד טכַארטַאב ,עדייב יד
 -מערפ ַא ףיוא יװ ןײלַא טעָאּפ רעד ךיז טכַארטַאב רעדָא ,הנותח רעדמערפ
 סָאװ ,רעטסעקרָא-רעטכיד ַא זַא טלַאה םלוע רעד בוא ? הנותח רעד
 ףרָאד סָאװ ,רעטסעקרָא ןייק טשינ זיא טקױּפ ןוא טעשטיווק ןוא טעשטיר
 םלוע רעד ךָאד זיא ,הנותח ַא ייב ןכַאמ-קירעיורט-ךעלשידיי רעדָא ,ןייז חמשמ
 ןשידיי םוצ ,םלוע םוצ טמוק ןיילַא טעָאּפ רעד רעבָא בוא .טכערעג ךעבענ
 ךיז ידכ ןוא ,רענעטעבעג-טינ ַא ןיירַא ךיז טסייר רע זַא ,ליפעג ןטימ ,םלוע
 ןוא ןָא םיא רע טקיוּפ ,םלוע ןכעלטניירפ ןוא ןטשימעג םעד ןיא ןייז וצ םקונ
 -ּפָא; יו רעמ ןטרַאװרעד רע לָאז סָאװרַאפ ,ּפָאק ןלופ ַא ןָא םיא טעשטשיפ
 ? "ביול רעטרעוו עטרָאּפשעג

 ןיא טָאה רעקיטש טעָאּפ רעד זַא ,ןגָאז רימ ןוא טשּפ רעטייוו רימ ןענרעל
 רעד ןופ דנַאטשוצ ןקיטייצטנייה םעד ןגעוו גנוניימ ןייז טבעװעגנײרַא דיל ןייז
 טעשטיר סָאװ סַאב רעד ןוא טעשטיווק סָאװ טיילפ יד ;עיזעָאּפ רעשידיי
 טשינ ליוו רעקיטש סָאװ ,ןטעָאּפ ןופ ןטנעמורטסניא עטרעיײלשרַאפ יד ןענייז
 רעד ןופ עיזעָאּפ עשידיי יד זַא ,תמא ןייז לָאז'ס ביוא רעבָא .ןייז םמשב שרוּפ
 ןלָאז סָאװרַאפ ,שטירעג ןוא שטיווקעג ַא יו רעמ טשינ זיא טייצ רעקיטנייה
 יז ןלָאז סָאװ רַאפ ?רעטסעקרָא םעד ןיא ןקילײטַאב ךיז ןְטעָאּפ "עניירג
 עתמא ןלָאז סָאװרַאפ ןוא ,הנותח .רעדמערפ ַא ףיוא ענעטעבעג טשינ ןעמוק
 -כָאנ ןגייברַאפ ךיז ןוא ןושל ןָא ןגייברַאפ ךיז ןוא ןקירעדינרעד ךיז ןטעָאּפ
 םענייש ַא ןגָאז ךָאנ ןוא ,ביול ןטרָאּפשעגּפָא ןֹוא ביורד םעד רַאפ ,לָאמַא
 "ביורד, טימ .ןייז טשינ טעָאּפ "רערַאווא ַא רָאט ךיז ייב ןלַאפעג ױזַא ?קנַאד
 -ּפָא וצ טפרַאוװ סָאװ ,קיטירק יד תועמשמ רעקיטש ןיוש טניימ "ביול , ןוא
 יד ,ביױל טגרַאק קיטירק יד זַא טסייה סָאד ,ביול רעטרעוו עטרָאּפשעג
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 ןופ ןרעוו לעּפתנ קיטלַאװג טשינ ןוא ןיבמ ַא ןייז רעכיז ךָאד געמ קיטירק

 יז זיא ,ביול ןגרַאק טימ ךָאנ טניֹולַאב יז ביוא ןוא ,ןעשטיר ןוא ןעשטיווק םעד

 .עטנלזג עשידיי עתמא ןַא .קיטירק עקיצרַאהטוג ַא ךָאנ

 תוכיראב דיל ןקידהרוש-ףלעווצ םעד ףיוא טלעטשענּפָא ךיז בָאה ךיא

 ןשיקנערפ-טלַא םעד טימ השרּפה תוכימס ַא םעד ןיא עז ךיא לייוו ,רַאפרעד

 ךיז טעבנג טנעמעלע רעשיגורפ רעד .טעָאּפ ןשידיי םעד ןופ ךיז ןגָאלקַאב

 ןבײרטסױרַא םיא ףרַאד ןעמ רעבָא ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןיירַא לָאמַא

 "רַאפ ףיוא ,רעדיל ןביירש ןוא טציא ןציז ןטעָאּפ עסיורג .קוביד ַא יװ

 זַא ,ןסייו ייז .קילטנעמ ןייק טשינ םענייק ןכַאמ ייז ןוא ,תונושל ענעדיש

 ַא ןוא ,עירָאטידױא ענעבילקעג ַא ןעניפעג זומ טרָאװ עטסנבילקעג סָאד

 ןעמ ןעוו .ןשטנעמ לָאצ עטצינערגַאב ַא אליממ טניימ עירָאטידיוא ענעבילקעג

 טשינ טָאה ,ךעלקנעב טרעדנוה עכעלטע טימ ,רעטַאעט-רעמַאק ַא טעדנירג

 .םלוע רעקיּפעק טנזיוט ַא טשינ טמוקיס סָאװ ,ןגָאלקַאב וצ ךיז ןיז ןייק

 רַאפרעד ךיוא דיל סרעקיטש ףיוא ּפָא ךיז ךיא לעטש ןלעטש רעבָא

 ,רעגנוה ןכעלרעניא ןַא ףיוא תודע טגָאז סע ,דיל טלמוטעצ ַא זיא סע לייוו

 .ןקיטעז וצ ךיז יו טשינ סייוו סָאװ

 יז טימ לָאז רע זַא ,רעדיל עכלעזַא ןביירש טעָאּפ ַא לָאז סָאװרַאפ

 "?הנותח רעדמערפא ַא ףיוא יװ ,ןליפרעד ךיילג ךיז ןוא םלוע ןַא וצ ןעמוק

 סָאװרַאפ לַאירעטַאמ ןשיטָאזקע ןשילרעטסיוא ַאזַא טביירש רע ביוא ןוא

 ?ןרעטשרַאפ ייז ןוא תוחמש ןוא תונותח עשידיי ֹוצ ןעמוק םעד טימ רע לָאז

 ,ריא טימ ךיז דניברַאפ ,הנותח ַא וצ טסמוק וד ביוא ,ךשפנ-הממ ךָאד זיא'ס

 טרפב .הנותח רעד ןופ לייט ַא רע ןוא םינתוחמ יד טימ טרעדורברַאפ רעוו

 רַאפ ,הנותח רעד ןופ רעטסעקרָא םעד רַאפ ךָאנ ךיז טסכַארטַאב וד ןעוו

 טשינ וטסלָאז סָאװרַאפ ,הנותח רעשידיי רעד ןופ המשנ רעד ןוא ץרַאה םעד

 ?ןבָאה האנה ןלָאז טייל ןוא טָאג זַא ,ױזַא ןליּפשפיוא

 עּפָארײא עפַאק ןיא ןסעזעג ןענייז ןטעָאּפ עשידיי ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג

 ןביוא ןופ טקוקעג ןוא ןלָאשגָאװ עשירעקייטּפַא ףיוא תורוש ןגיואוועג ןוא

 ןכעלקילגמוא ַאזַא טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,סרעלייצרעד יד ףיוא ּפָארַא

 םוצ ןעמונעג ללכב ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמזַאלג זַא קנעדעג'כ .עזָארּפ יו ןינע

 יד סָאװ ןגָארטרעבירַא טנעקעג טשינ שוריפב סע טָאה ,ןכַאז ליפוצ ןצרַאה

 ךיז ןטכַארטַאב ןוא תורוש ערעדנוזַאב ןגעוו ןדייר ,רעדנוזַאב ןציז ןטעָאּפ

 .לסייטש ןופ ןטשרעביוא ןרַאפ

 ,טגערפעג ךימ רע טָאה ?לעמלמעז עצנַאג'ס עקַאט סע ןענייז ןטעָאּפ

 .רעביירש עזָארּפ לקיטש ַא רַאפ ךיוא ןטלַאהעג רע טָאה ךימ לייוו

 ,טקיטעטשַאב ךיא בָאה -- ךָאד טעז ריא

 לקניוו ַא ןופ תעב ,ּפָאק םעד טזָאלעגרעטנורַא רעזָאלפליה ַא טָאה רע ןוא

 :לוק סצנימ ןדנילב םעד ןגָארטעג ךיז טָאה
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 ,לרעּפ ַא זיא דיל רעייא ןופ הרוש עטייווצ יד ,השמ םהרבא

 ךיז ןוא ּפָאק ןסיורג םעד ןקניז טזָאלעג רעקירעדינ ךָאנ טָאה ץנימ

 ,בייל רעקידנעלכיימש ַא יו ןעזעגסיוא טָאה רע .טנעה יד ףיוא טנעלעגנָא
 ןשיווצ ןוא ,למירד ַא טּפַאכ ,טייצלָאמ ןקַאמשעג ַא ךָאנ ּפָא ךיז טור סָאװ
 ,הרוש רעשיטעָאּפ ַא טימ רע טסייברַאפ למירד ןוא למירד

 עטשרע יד ןעוועג ןענייז סָאד .עקיטיונ ןעוועג ןענייז ןטייצ-הרוש יד טָא
 "עד ךיז ןוא ןסעזעג ןענייז ןטעָאּפ יד .דיל ןשידיי ןופ סעיזיווער עגנערטש
 רענעייל םעד טָאה ןעמ .רענעייל רעקינייוו טגָאמרַאפ סע רעוו טמירַאב טלָאמ

 רעד ףיוא ןטעברַאפ טשינ -- רענעייל םעד --- םיא טָאה ןעמ ,טרירָאנגיא
 .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןֹופ הנותח

 ןטנעמָאמ-עירָאטַארָאבַאל סנטסיימ ןעוועג ןענייז סָאד יו ױזַא רָאנ
 טשינ רענעייל םעד טָאה ןעמ זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג ואווצעגרע ןעמ טָאה
 יד וליפא ,ןטעָאּפ ,טעברַא רעטקידנערַאפ טשינ ןייק וצ ןטעברַאפ טלָאװעג
 "ירפוצ טסבלעז רעייז ןיא ןבָאה ,רענעייל-טשינ ןופ טמולח'עג ןבָאה סָאװ
 קוק ַא הבינגב ןּפַאכ סָאװ רענעייל-טשינ רעטנזיוט ןעזעג ,םולח םענעד
 .רעדיל ערעייז ףיוא

 טָאה ןעמ ואוו ,עפַאק םעד ןריואועגנָא טציא ןבָאה ןטעָאּפ עשידיי
 ףיוא רענייא ןטָארבעג ךיז ,ןגיֹוא סנרעדנַא םעד ןיא רענייא טלגיּפשעג ךיז
 -רַאפ טליפעג ךָאד ךיז טָאה ןעמ ואוו ןוא ,האנש ןופ ןענַאפ סנרעדנַא םעד
 טשינ ךיז ןעמ טקוק רָאנ טשינ ןעוו ,טייצ ַא ןעמוקעג זיא טציא ,טהחּפשמ

 רעכיבלמַאז ןעניישרעד'ס ,רעדיל עצנַאג ףיוא טשינ ךיוא רָאנ ,הרוש ַא ףיוא םוא
 ,םעד ןגעוו טרָאװ ןייק טשינ טרילרַאפ רענייק ןוא רעדיל רעטרעדנוה טימ
 ןפרַאד ייז ,רעבײרש-עזָארּפ יו ןענייז ייז ,םידרוי ןטעָאּפ יד ןענייז טציא
 ,ךוב ץנַאג ַא סיױרַא ןביג ייז זיב ,ביול לסיב םעד ףיוא ןטרַאװ

 -סיױרַא ןיוש ךָאד זיא'מ .דלודעג טימ ןענעּפָאװַאב ךיז ןעמ ףרַאד ,ונ
 רענעש ןעיצַאב ךיז ללכב ןעמ געמ ,עפַאק ןיא געט-טנגוי יד ןופ ןסקָאװעג
 -ַאב ןייק טשינ זיא קיטירק יד זַא ,ןיטשרַאפ געמ ןעמ ,קיטירק רעד וצ
 ןעמ .סערעטניא עשירַארעטיל ענעגייא עריא ךיוא טָאה יז זַא ,ןרעניד
 ףךיוא ףרַאד ןעמ ןוא טרָאװ-:ביול םעד ףיוא ןטרַאװ רעקידריו ךיוא געמ
 ןוא גנוי ןעועג זיא ןעמ ןעוו יו ,קירעגנוה:ביול ױזַא ןייז וצ ןרעהפיוא
 םעד ןסערפעג טָאה ןעמ ןעוו ,ןטקנוּפדנַאטש עלַא ןופ שירעסערפ-קיטירק
 ,ןעגנַאזעג-ביול םיא ןופ ןרעה טלָאװעג אקווד ןוא רעקיטירק

 טינ ךיז ןרָאט ייז ןוא עדרעוו-טסבלעז ןבָאה ןפרַאד ןטעָאּפ עתמא
 ןפרַאװאוצ טעװ סָאװ ןגרָאמ םעד ףיוא קידנטרַאװ ןגיוברַאפ ןוא ןגיונרַאפ
 .רעטרעוו-ביול עכעלטע

 ןענייז רימ זַא ןקנעדעג ןטעָאּפ עשידיי ןפרַאד ץלַא ןופ רעמ רעבָא
 ןוא ערעזדנוא ןענייז תונותח עשידיי עלַא .הנותח רעדמערפ ַא ףיוא טשינ
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 -רַאֿפ דיל רעזדנוא ןזומ רימ .ערעזדנוא ןענייז געט-רעיורט עשידיי עלַא
 ןרעביא ןייטש טשינ ןרָאט רימ .קלָאפ רעזדנוא ןופ לרוג םעד טימ ןדניב
 "רעטַאוירּפא ַא וצ ענעטעבעגמוא ןסײרנײרַא טשינ ךיז ןרָאט רימ ןוא קלָאפ
 רימ .רעיוא סקלָאפ םעד דָאש ַא .רעיוא לופ ַא ןעבורטנָא ןוא הנותח
 ןומ רימ ןוא טייקכעלטרעצ טימ רעיוא-סקלָאפ םוצ ןעיצַאב ךיז ןפרַאד
 ךרוד ,תונותח ענייז ייב רעשימייה ןליפ וצ ךיז טייקכעלגעמ א ןבעג קלָאפ םעד
 ענייז ייב ןשטנעמ ענעגייא ןענייז רימ זַא ןזייוז םיא ןלעװ רימ סָאװ .םעד
 קלָאפ סָאד ךיז לָאז .רעטרעוו ענייז ןוא ןושל ןייז ןעגניז רימ זַא ,תונותח
 -קעװַא ןפרַאד טשינ רימ ןלעװ טלָאמעד .זדנוא ןיא ןעזרעד ןוא ןענעקרעד
 ןגיינ ןזומ טשינ ךיז ןלעוװ רימ ןוא הנותח רעדמערפ ַא ןופ רענייגיצ יװ ןייג
 .ןעיירד ןיא ןגייב ןוא

 טליּפשעג טָאה סָאװ ,ןצימע וצ טגָאזעג גנילציוו ַא לָאמַא סָאד טָאה יו
 ,ןיילק ױזַא ןטלַאה ךיז טסלָאז וד זַא ,סיורג ױזַא טשינ רָאג טסיב .וינע םעד

 קיד'לודג ױזַא טשינרָאג ןענייז ,ןטעָאּפ עשידיי רעדָא ,ןטעָאּפ-טלעװו רימ
 ןענייז רימ .רעטסעקרָא ןקידנעשטיר ַא רַאפ ןכַאמ ןפרַאד ךיז ןלָאז רימ זַא
 תונותח סקלָאפ םעד זַא ןטלַאה ןלָאז רימ זַא ,קלָאפ ןרעביא ױזַא טשינ רָאג
 .ערעזדנוא טשינ ןענייז

 גנוניימ ןייא -- רעטכיד יירד

 ?רעטרעװו ןעלספ ןעמ געמ

 ןגעו טדערעגכרוד ךיז ןוא ,ךיא ןוא ןילטייצ ןרהא ,ןסעזעג ןענייז רימ

 רימ ןבָאה סעומש ןופ ףיולרַאפ ןיא .רעדיל ןיא עלָאר רעייז ןוא רעטרעוו
 רעד זדנוא ןשיװצ ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןכַאברעיױא םירפא ןגיוצעגוצ ךיוא
 ,דיירכרוד ןכעלטניירפ ַא ןופ ררוב

 טייצ ַא טימ בָאה ךיא סָאװ ,לקיטרַא ןיימ ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס
 -ַאב ןילטייצ טָאה לקיטרַא םעד ןיא .ןווָאקנימ .ב .נ ןגעוו ןבירשעג קירוצ
 "כרוד ךיז ןסָאלשַאב טָאה רע ןוא רעטרעוװ ןעלסּפ וצ ץנעדנעט ַא טקרעמ
 רעדָא ,"עקיסַאּפ, ןגעו ,"עטכעלשג ןוא "עטוג; ןגעוו ,רימ טימ ןדיירוצ

 .עיזעָאּפ ןיא רעטרעוו "עקיסַאּפמוא,

 ךוב סווָאקנימ ףיוא שיפיצעּפס ןגיױצַאב טשינ ךיז טָאה סעומש רעד
 קיטירק ןיא ךרד ַא ףיוא ,רעקיטכיר רעדָא ,דָאטעמ םעד ףיוא רָאנ ,רעדיל
 ,דיל סָאד ןעזרַאפ וצ ןוא רעטרעוו יד ןכוז וצ

 -עג טלעטשעגקעװַא ױזַא טַארוקַא זיא עגַארפ יד וצ טשינ סייוו'כ
 "וצסיוא לעיצעּפס ךיא בָאה יצ ,ןסיוו טלָאװעג טָאה ןילטייצ רעבָא ,ןרָאװ
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 זַא ,טשינ ןעד ךיא סייו יצ .רעדיל ןיא רעטרעוו ערעדנוזַאב ןגעק ןצעז
 ,זיולב ךיז טדנעוו'ס -- רעדיל ןיא רעטרעװ ײלרעלַא ןפורפיוא ןעק ןעמ
 -כַאפ רעטוג ַא .סיוא ייז טלעטש ןעמ יװ ןוא קעװַא ךיז טלעטש ןעמ ווו
 .רעדיל ענייז רַאפ רעטרעוו ןופ לָאװסיױא ןכעלגעמ ןטסטיירב םעד טָאה ןַאמ
 -ילגניירַא ןפוא ןטסקידנגיצרעביא םעד ףיוא זיא ןָאט ףרַאד רע סָאװ ץלַא
 ,דיל ןיא רעטרעוו יד ןרעד

 ןבָאה רימ זַא ,סיוארָאפ ןיא ןגָאזסױא ןוא געוו םעד ןפיולרַאפ ליוו'כ
 רימ ןבָאה ,טגירקעצ טינ ךיז ןבָאה רימ זיב רעבָא ,טגירקעצ טשינ ךיז
 ,םינינע ענעדיישרַאפ טרירַאב ,טלטרעוועגכרוד טשינ ,טרעטרעוועגכרוד ךיז
 יז ןענייז ,דיל ַא ןופ טפַאשהכאלמ רעד טימ ןָאט וצ ןבָאה ייז םגה סָאװ
 -רעד ךיז לעוו'כ .רענעייל םענײמעגלַא םעד רַאפ טנַאסערעטניא ךיוא רעבָא
 ,ןרעכיזרַאפ לָאמַא ךָאנ ליווכ .סעומש רעזדנוא ןבעגוצרעביא ןעימַאב רַאפ
 -בַא יד טצונעגסיוא זיולב טָאה רעביירש יירד יד ןופ דײרנעמַאזוצ רעד זַא
 םורַא לקיטרַא ןיימ ןופ ןסקָאװעגסױרַא ןענייז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ עטקַארטס
 טימ טערקנָאק ןקיטפעשַאב ֹוצ ךיז טכוזעג טשינ טָאה ןוא רעדיל סווָאקנימ
 טגָאזעגסױרַא ןענייז סָאװ ,ןעגנוניימ עניימ טימ רעדָא ,ןילַא רעדיל יד
 ,לקיטרַא ןיא ןרָאװעג

 טשרע ןוא רעטרעװ ערעדנוזַאב טריזילַאנַא לכ םדוק טָאה ןילטייצ
 ךָאנ רעדָא ,ןעלסּפ ןופ עיגָאלָאדָאטעמ רעד וצ ןטָארטעגוצ רע זיא רעטעּפש
 ,רעדיל ןיא רעטרעוו וצ ךיז ןעּפעשט ,רעטערקנָאק

 יו טרָאװ ַאזַא וצ ,ןילטייצ ןסיוו ליוו ,ךעלטנגייא ךיא בָאה סָאװ
 ןצנַאג ַאזַא רַאפ ןצונ ןעמ ןעק טרָאװ רעדנַא ןַא רַאפ סָאװ ?ךיירפנדָאש
 ַאזַא טימ טצונַאב טשינ לָאמנײק עקַאט ךיז טָאה ןיילַא רע ,תמא ?ףירגַאב

 טשינ טרָאװ סָאד לָאמטפָא ןעמ ןעק לקיטרַא ןַא ןיא רעבָא ,דיל ןיא טרָאװ |
 ,ןדיימסיוא

 ןעוו זַא ,ןייז ןעק'ס .טרָאוװ ַאזַא וצ בָאה'כ סָאװ ,תמאב טשינ סייוו'כ
 טלָאװ ,לָאמנייא זיולב ןפָארטעג רעדיל ךוב סווָאקנימ ןיא סע טלָאװ ךיא
 טָאה ווָאקנימ רעטכיד רעד רעבָא ,גיוא ןיימ טעּפעשטרַאפ ױזַא טשינ סע
 ,שטייד ןופ ּפָא טמַאטש שידיי ,תמא .קורדסיוא םעד וצ היטנ עקרַאטש ַא
 ןופ ןפָאלטנַא זיא ןושל רעזדנוא טייוו יװ ףיוא ,ביל זדנוא זיא שידיי רעבָא

 ,טיקרעדנוזַאב עקידווענח ַא טלקיװטנַא טָאה ןוא שטייד
 סָאד .ןלצל אנמחר ,עיּפָאזָאליפ עשיטסידַאס עצנַאג ַא זיא דיירפנדָאש

 -ןָא ךיז ףרַאד ןעמ ןוא ףירגַאב רעטקירדעגנעמַאזוצ ַא זיא ןיילַא טרָאװ
 -סױרַא סע טניימ ןעניימ .ןדָאש סנעמעוו ףיוא ,זיא סע דיירפ סנעמעוו ןסיוטש
 ןרעוו .קילגמוא סמענעי ןופ ןלעװקנָא רעדָא ,ןדָאש סמענעי ןופ דיירפ ןגירק
 ךיא .גונעת רעשטייד תמא ןַא -- רעצ סמענעי ןופ רעגנעל יװ רעטיירב
 דָארג טלָאװ ךיא ןעוו ןוא שידיי ןיא קורדסיוא םעד ןָא ןייגַאב ךיז ןעק
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 ,תורצ סמענעי ןופ טנוזעג קיטש ַא וצ םיא טמוק'ס סָאװ ,דיי ַאזַא ןפָארטעג
 קורדסיױא ןשטייד םעד טימ ןעװעג דבכמ ךיא רשפא םיא ךיא טלָאװ
 לָאז ןוא חתּפ ןטימ טגנַאלרעד םיא ךיא טלָאװ טלָאמעד רעבָא ,דיירפנדָאש

 .שטייד ןצנַאג םעד ןופ ןבָאה האנה רע

 יירד עלַא רימ יו םעד טיול ?דיל ַא ןיא ןצונ טרָאװ סָאד געמ ןעמ
 עטסנדיישרַאפ יד ןצונ געמ ןעמ זַא ,טקיניײאעג רעטעּפש ךיז ןבָאה ןטעָאּפ
 ריוורעזער ךיא רעבָא ,ןצונ סע געמ ןעמ ,ָאי :רעפטנע רעד זיא --- רעטרעוו
 ןעמ .טרָאװ ןקיזָאד םעד וצ ןליוורעדיו ַא ןבָאה וצ טכער סָאד ךיז רַאפ
 .טשינ ןפוא םושב סע רידנעמָאקער ךיא רעבָא ,ןצונ סע געמ

 םעד ןיא םעט ןייק טשינ ךיוא טניפעג ךַאברעיױא זַא ןבעגוצ ליוו'כ

 .טרָאװ

 קורדסיוא םעד ןגעק ןצעזוצסיוא טַאהעג קיטירק ןיימ ןיא בָאה ךיא
 טשינ טלָאװ ךיא זַא ,טנָאטַאב בָאה ךיא ."ןויער רעטייוו ,רענדָאמ ַאק ---
 ןטכַאלפרַאפ םעד טימ ,ןויער וו םזיאערבעה ןטשידיירַאפ ןפיט ַאזַא טרָאּפעג
 ,רענדָאמ --- וויטקעידַא

 ךיז ןרעטנָאלּפ'ס , --- אקווד טגָאז קלָאפ'ס זַא ,ךיז טנָאמרעד ןילטייצ
 רעכיג טדער קלָאפ סָאד זַא ,רימ ךיז טכַאד ,סנטשרע ,זיא ."תונויער ענדָאמ
 ענדָאמ; ןגָאז ךיוא לָאזס ןעוו וליפא רעבָא ,"תובשחמ ענדָאמ; ןגעוו
 געמ ןעמ יצ ,הישק ַא ןבילבעג ץלַא ךָאנ ,רימ ךיז טכַאד ,טלָאװ ,"תונויער

 תונויער ןשיווצ לייוו ,ןויער --- דיחי ןושל םעד טימ ןריניבמָאק ענדָאמ םעד
 עטרילָאוטנָאק-טשינ ןייז ןענעק תונויער .ךלהמ רעסיורג ַא טגיל ןויער ןוא
 ַא ןיוש סע טניימ ,ןויער ןרעדנוזַאב ַא ןגעו טדער ןעמ ןעוו רעבָא ,ןעקנַאדעג
 עמַאג עצנַאג ַא רעדָא ,קנַאדעג ַא ןופ ץילבפיוא ןַא ,הבשחמ ענעביוהרעד
 טימ טוג טשינ ךיז טרָאּפ "רענדָאמ; קורדסיוא רעד ןוא ;ןקנַאדעג ןופ
 ."ןויערק ַא ןרעוו וצ גונעג טריזילַאטסירק ןרעוו סָאװ ,תובשחמ

 ַא עקאט זיא'ס זַא וצ טיג ןילטייצ סָאװ ,"גורטַאב , וליפא רעבָא
 -סױרַא ףיורעד ףרַאד ןעמ זַא ,רעכיז ױזַא טשינ רע זיא ,טרָאװ שירעמשטייד
 .רוסיא ןַא ןזָאל

 רעקיליה ןיא סע טצונ ןעמ יצ רעבָא ךיז טדנעוו'ס .טשינ יאדווַא
 ךלושמוא עקיליײה זיא'ס .טייקילייה רעקידלושמוא ןיא רעדָא ,דלושמוא
 ןזיב טבעלרעד שידיי ןיא ןיוש טָאה טרָאװ סָאד זַא ,ןליפרעד וצ טשינ
 -מוא סע טצונ ןעמ ןעוו .ןרָאי טימ טַאז ,ןעגנַאגעגסיױא ןוא רעטלע ןכיוה
 -ַאנ רעד טימ טשינ ךיז טנכער ןעמ זַא ,ןמיס ַא סע זיא ,טייהרעקידלוש
 ךיא ןעוו ,טניימעג ךיא בָאה סָאד ןוא .שידיי ןופ גנולקיװטנַא רעכעלריט
 טולָאסבַא לָאמַא זיא עיצַאזיליטס עקיניזטסואווַאב זַא ,טגָאזעג שוריפב בָאה
 -לושמוא יד ןבעג ,ןלעטשרָאפ ךיז רימָאל ,טנייח ךָאנ ליוו ןעמ ןעוו .קיטיונ
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 ןעמ זַא ,ןפיירגַאב ךָאנ ךיא ןעק ,חסונ שמוח-שטייט ןופ טייקילייה עקיד
 :ןגָאז ןזומ ןוא ןגָאז לָאז

 גול ,וינעטָאג ,ןעלמיה ענייד ןופ
 .גורטַאב ןכעלשטנעמ םעד עז ןוא

 טמַאטש'ס זַא ,טלַא ױזַא זיא "ןגולא רעדָא "גול, טרָאװ עשידיי סָאד
 ,"קול, טרָאװ עשילגנע סָאד ןרָאװעג ןריובעג זיא'ס ןעוו ,ןטייצ ענעי ןופ שזַא
 ןעוועג ליטס ןצנַאג םעד בילוצ ייס ןוא םַארג ןבילוצ ייס ןעמ טלָאװ רַאפרעד
 רעבָא ."גורטַאב  טימ טמַארגעג "גולע טלָאװ ןעמ ןעוו ,געוו ןכיילג ןפיוא
 יו ,טפָא סע טצונ ןעמ ןֹוא ,רעדיל ןיא גורטַאב טרָאװ סָאד טצונ ןעמ ןעוו
 ןעק דיל שידיי ַא ןוא טרָאװ שירעמשטייד ַא טרָאפ סע זיא ,טרָאװ שידיי ַא
 ,םעד ןָא ןייגַאב טוג ץנַאג ךיז

 םוצ ןקורדסיוא ערעדנוזַאב ןופ רעבירַא זיא ןילטייצ רעטכיד רעד
 ,דיל ןיא ןבעל'ס ייז ןגָאזּפָא ןופ ,רעטרעוו ןריקיטירק ןופ דָאטעמ ןצנַאג
 ןצנַאג ןופ לת ַא טכַאמ סע לייוו ךעלדעש ,דָאטעמ רעכעלדעש ַא זיא סָאד
 סָאװ ,סעיציזָאּפ עקיטכיוו עלַא ןופ ,רעטרעוו ערעדנַא ןיא ,ךיל םענרעדָאמ
 ןעמענוצנייא ןזיװַאב טָאה דיל ענרעדָאמ סָאד

 סָאד סָאװ ,"ןעמזיאַאזָארּפ, טפור ןעמ סָאװ סָאד טנָאמרעד טָאה רע
 רַאבקנַאד ןעוועג םיא ןיב ךיא ןוא ,ייז רַאפ טרָא ןַא טניפעג דיל ענרעדָאמ
 -9ג ןענייז ןעמזיאַאזָארּפ זַא ,ןענַאטשרַאפ לָאמעלַא בָאה'כ לייוו ,רַאפרעד
 ײטשרַאפ --- ןעמזיאַאזָארּפ ."ןעמזיטעָאּפ, יו .עיועָאּפ רעד רַאפ רעטניז
 ןענילטייצ ןבעגעג ךיא בָאה ָאד .סניױזַא יא סָאד סָאװ טשינ טַאלג ךיא
 ןעמזיאַאזָארּפ ענעפורעג ױזַא יד זַא ,ןעוועג םיכסמ םיא טימ ןוא טנעה עדייב
 -ףושיכ ןופ ןכירקסורַא סָאד יװ ,רעקינייװ טשינ ןוא רעמ טשינ ןענייז
 םעד ןטלַאהַאב ןעק ןעמ עכלעװ רעטניה ,"ןעמזיטעָאּפ, עטיירג ןופ לקריצ
 ,רעדיל ןביירש וצ רעטכייל זיא ןעמזיטעָאּפ טימ .חומ ןשיטעָאּפ ןטסכַאלפ
 ,ןעמזיאַאזָארּפ ענעפורעג ױזַא יד טימ יו

 טרעוװ ,שיפ עטליפעג ןסעגעג ןֹוא הינסכא ןַא ןיא ןסעזעג ןיב ךיא
 :"ןעגניזַאב , ױזַא סע לָאז ןעמ ןעוו וליפא ,עיזעָאּפ ןייק טשינ

 שיט םייב ןסעזעג ןיב ךיא
 ,שיפ עטליפעג טימ טקעלַאב ךיז ןוא

 ,שיפ עטליפעג ןסע יװ ,ןקנַאדעג עקיניזפיט עכלעזַא זַא ,זיא הרצ יד
 םענייק זיא'ס ןוא רעדיל ךס ַא ןיא ןעניפעג ןעמ ןעק ,שיט ןטמַארגעג ַא ייב
 טעזרעד ןעמ זַא רעבָא .ןעמזיאַאזָארּפ רַאפ ןעלסּפ וצ ייז ןלַאפעגנייא טשינ
 רענלָאק םייב ךיילג ייז ןעמ טקַאּפ ,ןעמַארג ןָא ןוא טלַארּפעגפיױא ןקנַאדעג יד
 ,ייז ףיוא ךיז טיירשעצ ןעמ ןוא

 ,רַאפרעד אקווד ןביירש וצ רערעװש ךס ַא זיא דיל ענרעדָאמ סָאד .



 ןעמונעג ךות ןיא 248

 -ָארּפ ענעפורעג ױזַא יד רַאפ טשינ ךיז טיה טעָאּפ רענרעדָאמ רעד לייוו
 קיניזטסואוַאב טדײימ רע .טײקכעלגעטיגָאט רעקיטש רעדָא ,ןעמזיאַאז
 ןבָאה סָאװ ,ןקורדסיוא עטפעוװעגסיוא ןוא עטריזינָאלבַאש עלַא יד סיוא
 | ,גנוקעד קיניײװ

 ,ןעמזיאַאזָארּפ יד רעטנעענ ןענייז ןענילטייצ סָאװ רַאפרעד אקווד ןוא
 ןענייז סָאװ ,ןעמזיטעָאּפ יד רעדייא ,עיזעָאּפ טנעה עטינעג ןיא ןרעוו סָאװ
 ךיא סָאװרַאפ ,ןייטשרַאפ רע געמ ,עזָארּפ עטנַארוק ןייק טשינ וליפא ןיוש
 ,טפַאשנדייל ,ץרַאה ,לעז יו ,סעיצַאזילַארענעג עכלעזַא ןגעק ןצעזוצסיוא בָאה

 ,טייקיבייא
 ןלעװ רימ ןוא ןקורדסיוא עטיירג יד טימ טקידניזעג עלַא ןבָאה רימ

 זַא .רעטרעוו עמעװקַאב רעייז ןענייז ייז לייוו ,ייז טימ ןקידניז גונעג ךָאנ
 ןצרַאה ןיא לקנוט רעדָא קיטכיל ךיילג טרעוו ,טייקיבייא גָאז ַא טיג ןעמ

 רעבָא .רענעייל ןייז טימ טקַאטנָאק ןטיירג ַא ךיילג טָאה רעטכיד רעד ןוא
 סעּפע ,רעקידסבעװניּפש ַא טשינ ביוא ,סָאד זיא טקַאטנָאק ַא רַאפ סָאװ
 .עבטמ עטוג ַא רַאפ ןעמונעגנָא ןבָאה רענעייל ןוא רעטכיד סָאװ ,סנױזַא

 ַא ,קורדסיוא רעכעלנעזרעּפ ןוא רעקיצרַאה ַא זיא "ביל ךיד בָאה'כ;
 ןוא ענײמעגלַא ןַא יו רעמ טשינ זיא סָאװ ,עביל יד יו רעקיצרַאה ךס
 .עץיצקַארטסבַא עטלַאק

 -נָא ןייז ,זילַאנַא ןייז ,ןבעל ןפיוא קוק ןייז רימ ןרעדָאפ טעָאּפ ַא ןופ
 םעד זיא רערעווש ץלַא ,רעמיטניא ןוא רענעגייא סָאװ .עביל ןייז ,גנוגנערטש
 רעטיירג ַא רעטניה ןטלַאהַאב ךיז ןעק רע רעמ סָאװ ןוא ;געװ סרעטכיד
 ,דיל ַא רַאפ טנכעררַאפ ןרעוו וצ ןבָאה דיל סָאד ףרַאד רעקינייו ץלַא ,"לעז;
 ,טייקנייש ןגעוו רדסכ טדער טעָאּפ ַא ןעוו .םזיטעָאּפ רעטיירג ַא זיא לעז ַא
 טיירג ַא טימ טלדנַאה רע לייוו ,קורדסיוא רעסואימ ץנַאג ַא ןרעוו סע ןעק
 ."רעכעז ןצנַאג ןפיואא רענעייל םעד ןעמענ וצ ןסיוא זיא רע ןוא לקיטרַא

 רעטכיד ַא רעבָא ,ןיינ ?ובַאט רעטרעוו רעדָא ,ןקורדסיוא עכלעזַא ןענייז
 ,השורי ףיוא זיולב טבעל סָאװ ,דיחי ןב רעטעשטסעיּפעג ןייק ןייז טשינ רָאט
 ,טפעשעג ןשיטעָאּפ ןיא ןגײלנײרַא סעּפע זומ רע ,ןטעברַא ןיילַא זומ רע
 רעדיל ענייז .טייקנייש ןגעו ןדער טשינ ןוא טייקנייש ןפַאש ףרַאד רע
 רדסכ טשינ רָאט רע רעבָא ,טייקידווערעיוד ןופ ךיוה ַא ןגָאמרַאפ ןזומ
 עשיטעָאּפ עטיירג עכלעזַא טימ ןענָאגַאװ ןַארַאפ .טייקיבייא ןגעוו ןדער
 רעטסשיטעָאּפמוא רעד ןטלַאהַאב ךיז ןעק ייז רעטניה סָאװ ,ןקורדסיוא
 ,שנעמ

 עקַאט ךיז רע טָאה ץרַאה ןייז ןגעװ טדערעג טָאה טַאטשלעדע ןעוו
 טגײלעגנײרַא ןירעד ןוא טייז רעקניל רעד ייב ןָאטעג ּפַאכ ַא לָאמעלַא

 ןקיצרַאה םעד ןיא טגיײלעגנײרַא טלָאמעד טָאה'מ ליפיוו ,עיצָאמע ליפיוזַא
 ןופ רימ ןרעדָאפ ,ץרַאה ןופ טדער טעָאּפ רעקיטנייה ַא ןעוו רעבָא .טרָאװ
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 ,טשינ רָאג טעמכ טניימ ץרַאה ַא טַאלג .עמַארגָאידרַאק עשירעטכיד ַא םיא
 ,דיל ןיא עיזעָאּפ ענעגייא קינייו רעייז ָאד םעד ץוח ַא זיא'ס ביוא

 טצונ רעטכיד ַא ןעוו .טקינייאעג ייר- עלַא ךיז רימ ןבָאה םעד ףיוא
 -פערט ןוא עטסעב סָאד ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןליפרעד ןעמ ףרַאד ,טרָאװ ַא
 ןבילקעגסיוא ,ןליוו ןעיירפ ןייז טימ ,טָאה ןײלַא רע סָאװ ,טרָאװ עטסכעל

 רעטכיד םעד לייוו ,טדערעגסיורַא קיזָאלכָאנ ךיז טָאה סָאװ ,טרָאװ ַא טשינ ןוא

 .ייז רעביא ןפַאש וצ ,רעטרעװ רעביא ןלעפַאב וצ חוכ רעד טלעפ

 זומ טעָאּפ ַא זַא ,ןזיװעגנָא ןוא טרימוזער טָאה ,ררוב רעד ךַאברעיוא
 ,רעטרעוו ןופ לַאװסיוא ןכייר ַא טגָאמרַאפ רע זַא קורדנייא םעד ןבעג לָאמעלַא
 זַא ,ןגייצרעביא ךיוא זומ רע .רע טיוב ייז טימ ,רע טעברַא ייז טימ לייוו
 - ,לַאװסיױא ןקיניזטסואווַאב ןוא ןעיירפ ַא ןופ טַאטלוזער ַא ןענייז רעטרעוו ענייז
 ץעטוג ַא קידנעטש סע טָאה ,ןבילקעגוצ קיניזטסואווָאב זיא טרָאװ ַא ןעוו ןוא
 -וצֹּפָא טרָאװ ַאזַא רעווש זיא'ס ןוא גנוקיטכערַאב-ץנעטסיזקע עשירעטכיד
 ,ןגערפ

 ןטקעריד ַא קידלוש ןיב ךיא זַא ,ןענַאטשַאב ץלַא זיא ןילטייצ רעבָא
 ,רעטרעו ןעלסּפ געמ ןעמ יצ ,עגַארפ ןייז ףיוא רעפטנע

 -םערָאבכיײלג ןענייז רעטרעוו עלַא זַא ,זיא רעפטנע רעטקעריד ןיימ
 שוריפב טגיל רעטכיד רעדעי ןופ סעציײלּפ יד ףיוא ןוא עיזעָאּפ ןיא טקיט
 ,לאירעטַאמ-רעטרעוו ןייז ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג יד ןזייוװַאב וצ ,לוע רעד

 בױא ,ןעלמַאטש שוריפב ךיוא געמ רעטכיד ַא ,סעּפע ךָאנ ןוא
 ןופ טשינ ןוא טייקידוועדיר רעטמיושעגרעביא ןופ טַאטלוזער ַא זיא'ס
 .טייקמוטש רעקידחרירב תיל

 קרעוו עניילק ןוא עסיורנ

 תונורסח ךס ַא ןגָאמרַאפ ייז ןעוו וליפא סָאװ ,רעכיב עקיטומטוג ןַארַאּפ

 ,ןעמיטשַאב וצ רעווש זיא'ס ןוא .ןעלביארַאפ עסיורג ןייק סיֹורַא טינ ייז ןפור

 יד וצ טרעהעג ,קיטירק עפרַאש וצ ןייק סױרַא טינ ןפור ייז סָאװ ,סָאד יצ

 רעד ןיא ןיוש טגיל'ס רעבָא .רעכיב עכלעזַא עלַא ןופ תונורסח רעדָא תולעמ

 ,ןייגרעד וצ קרַאטש וצ טינ ךיז טלבירג ןעמ זַא ,רעכיב עכלעזַא ןופ רוטַאנ

 ,טייקיטומטוג ןופ ץענ ןיא ןעגנַאפעג ןײלַא ןענעייל םייב טרעוו ןעמ סָאװרַאפ

 טינ יז ליוו ןעמ רָאנ ,ןרעלעפ יד ןבעגרַאפ וצ טיירג ןעמ זיא רָאנ טינ ןוא

 לקריצ ןטמיטשַאב ַא טימ םורַא ןיילַא ךיז ןדיירק רעכיב עסיוועג .ןקרעמַאב
 -ניא טגיל ךוב םוצ גנורעדָאפ ערעכעה רעדעי זַא ,טליפ רענעייל רעד ןֹוא
 ןייא ןלַאפ'ס סָאװ טימרעד .לקריצ ןטנכיײצעגנָא םעד ןופ ןסיורדניא ןצנַאג
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 רעטפע ךָאנ רעבָא ,ךוב םעד הער ַא טפָא ןעמ טוט ,ךוב םוצ סעיזנעטערּפ
 ַא וצ ףױרַא סע טּפעלש ןעמ .הבוט עטנידרַאפמוא ןַא ךוב ַאזַא ןעמ טוט
 .ןטייקכעלגעמ סרעביירש םעד ץוחמ ןצנַאגניא טגיל סָאװ ,ָאוװינ ןרעכעה
 ןייז ןדָאלוצרעביא טינ ןטיהסיוא קרַאטש רעקיטירק ַא ךיז ףרַאד רַאפרעד
 ערעדנוזַאב ,רעכיב ןגעוו ךיז טלדנַאה'ט ןעוו ,ןעגנורעדָאפ ליפוצ טימ קיטירק
 ןענָאמ טמוק ןעמ ןעוו ,ןיא ןכַארק סָאװ ,ןעגנולייצרעד רעדָא רעדיל
 ץטנידרַאפמוא ןַא קיטירק רעפרַאש וצ רעד ךרוד ןגירק סָאװ רעדָא ,ליפוצ
 ,תובישח

 ןעמ זַא ןרעדָאפ ייז רָאנ ,ךיז ייז ןטעב רָאנ טינ סָאװ רעכיב ןַארַאפ
 רַאפ ליפוצ טינ זיא ןידה תדימ .סָאמ רעטספרַאש רעד טימ ןטסעמ ייז לָאז
 טימ ןעגנַאגעגוצ ייז וצ טלָאװ ןעמ ןעוו ,טקידײלַאב ךיז ןטלָאוו ייז ,ייז
 טוג וצ זיא ןעמ ןעוו .תונמחר ןופ הדימ רעד טימ רעדָא ,שינעעזנייא
 ,טכעלש ױזַא טינ ןענייז ייז .עדרעוו רעייז ןופ ןָא רעכיב עכלעזַא ןרעוו ,ייז וצ
 ןעמ זַא .טייקסטוג רעקיּפָארַאנביױאנופ ַא טימ ןעיצַאב ייז וצ ךיז לָאז ןעמ זַא
 רענעבילקעגּפָא רעד טשרע טרעוו ,טפַאשגנערטש טימ רעכיב עכלעזַא טסעמ
 תולעמ עסיורג יד וליפא ןעוו .ןביוהרעד ךוב ןופ לייט רענעבילברַאפ ןוא
 רעקידרעװ ןיא רעבָא ייז ןענייז ,תונורסח עפרַאש יד רעבירַא טינ ןגעוו
 ,תונורסח יד רעבירַא לָאמַא ןסקַאוו תולעמ יד ןעו טרפב .טפַאשלעזעג
 ףיוא ןגָארט ןעק סָאװ רעלטסניק ןקידנטיײדַאב ַא ןופ תולעמ יד ייז ןרעוו
 .טײקכעלטרָאװטנארַאפ רעשירעלטסניק ןופ סָאמ עטסכעה יד סעציײלּפ יד

 ,הרוחס רעקיטכיזכרוד ,רעניד וצ ףרַאש וצ ךיז טיצַאב ןעמ זַא רעבָא
 ,טפערט'ס ןוא טנעה יד רעטנוא לַאירעטַאמ רעצנַאג רעד לָאמטּפָא טילפעצ
 ייז ,קידאמזוג ןוא ׂשילָאברעּפיה ןעגנילק קרעוװ ַאזַא וצ סעיזנעטערּפ יד זַא
 ,קרעוו סָאד טינ ןוא רעקיטירק םעד ךעלרעכעל ןכַאמ

 ןדנעװשרַאפ וצ טינ טנרָאװעג קרַאטש ןייז רעקיטירק ַא געמ רַאפרעד
 ןעמ זַא ,ץעזעג ַא רַאפ טכַאמעג סע טלָאװ'כ .ץעווינ ןיא טפַאשגנערטש ליפוצ
 סָאװ ,רעביירש עכלעזַא וצ רעדָא ,קרעװ עכלעזַא וצ גנערטש ןייז געמ
 -סורַא ץלַא ייז ןלעוו ,ןרענימ רעדָא ,ןרעטשעצ טינ ייז ןופ טסעוו וד ליפיוו
 -עגּפָא ןצנַאגניא טסָאה וד בוא רעבָא .טקידעשעג-טינ ןוא ץנַאג ןעמוק
 קיטירק ןייק טינ סע זיא ,ןבילבעג טינרָאג ןופרעד זיא'ס ןוא קרעוו ַא טשיוו
 -םעה וצ רעד ןופ טניוװעג קרעוװ סָאד זַא טפערט טּפָא רָאג .תוירזכא רָאנ
 וצ טימ קרעװ סָאד טקיטרעװרַאּפ סָאװ ,קיטירק רעקיטעּפמיא ןוא רעקיט
 | .תונעט עכיוה

 ןסיורג ַא רעדָא ,קרעװ סיורג ַא :ױזַא טגָאזעג ךיא טלָאװ ללכ ךרדב
 סָאד טסליװ וד זַא ןעמונעגנָא .סָאמ ןייד טיול ןטסעמ וטסגעמ רעביירש
 וטספרַאד ,עמירּפעבעש עמירּפ טסליוו וד זַא ןעמונעגנָא ,למיה ןופ לרעלעט
 טול ןטכַארטַאב סע ןוא קרעוו םוצ טנעָאנ ןטערטוצוצ ןטלַאהּפָא טינ ךיז
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 ַא ןטסעמ טסמענ ֹוד זַא רעבָא ,ןקַאמשעג עטסעב ןוא ןסָאמ עטסכעה יד
 הליחתכל סע טסעמ ,קיטירק עפרַאש וצ ןייק ןטלַאהסיוא טינ ןעק סָאװ ,קרעוו
 ,סָאמ רעגנע רעד טיול רעדָא ,רבחמ ןופ קַאמשעג ןטצינערגַאב םעד טיול
 טכעלש ַא טסלָאװ וד יו טקנוּפ .ךיז רַאפ טמיטשַאב ןײלַא קרעוו סָאד סָאװ
 -רעביא טינ ךוב טכעלש ןייק וטסרָאט ױזַא ,ןבױלרעבירַא טלָאװעג טינ ךוב
 ןַא ןוא רעקיטירק םעד רַאפ קידריװ טינ זיא'ס .קיטירק ליפוצ טימ ןדָאל
 טימ ךוב ךַאװש ַא ףיוא רעש וצ ןָא טינ ךיז ןעל .ךוב םעד יבגל הלווע
 ןפלָאהַאבמוא ןַא רעבָא ,ןטלַאהסיוא ךיד טעװ ךוב טוג ַא -- גָאװ רענעגייא ןייד
 טלָאװעג טָאה רעביירש רעד סָאװ ןוא ליפיוו עז .ןכַארקנעמַאזוצ טעוװ ךוב
 ,טכיירגרעד עטלָאװעג סָאד טָאה רע יצ סילשַאב ןוא

 רעכיז .גנוביוהרעד ַא לָאמטּפָא זיא טפַאשגנערטש זַא ,רַאפרעד ןעעז רימ
 טניימ'ס ,קיטרעוװ זיא סָאװ ,ןינע ןַא ןופ ןעמענפיוא עקידרעוו סָאד סע זיא
 ,ןסיוו קיסיוארָאפ םעד טימ ןוא סָאמ רעטסכעה עמַאס רעד טימ ןטערטוצוצ
 ,קרעו םעד רַאפ לוע רעסיורג וצ ןייק טינ זיא סָאמ עטסכעה עקיזָאדיד זַא

 ןביירש ללכב ףרַאד ןעמ סָאװ ףיֹוא ,הישק יד ,ךיז טייטשרַאפ ,טביילב'ס
 רָאט ןעמ ,טײקטרַאצ טימ ןעלדנַאהַאב ייז זומ ןעמ ביוא ,קרעוו עכַאװש ןגעו
 . ןסײררעטנורַא ליפוצ טינ ןוא ןבױלרעבירַא ליפוצ טינ יז

 סָאמ רעטמיטשַאב ַא וצ טקיטכערַאב ןענייז קרעװ ערעכַאװש ךיוא
 יײז ןפערט רוטַארעטיל רעלַאמרָאנ ,רעטנוזעג ַא ןיא  .טײקמַאזקרעמפיוא
 ןלייצרעד וצ קיטירק רעד ןופ הדבוע יד זיא'ס ןוא ,רענעייל לָאצ ַא וצ וליפא

 ,רענעייל םעד טנרעל רעקיטירק רעד .,טגירק רע סנױזַא סָאװ ,רענעייל םעד
 .רעביירש םעד ןענרעלוצסיוא ןעגנילעג טינ וליפא ןיוש טעוװו םיא ביוא
 רעטכעלש ַא ןביילברַאפ קיביײא ןיוש רשפא טעװ רעביירש רעטכעלש ַא
 רעטכעלש ַא רעבָא ,ןיילַא ךיז רעביא ןעילפ טינ ןעק רע לייוו ,רעביירש
 ןַא טימ רענעייל רערעסעב ַא ןרעו ןעק קַאמשעג ןטכעלש ַא טימ רענעייל
 .קַאמשעג ןטרעסעבעגסיוא

 ,רערעדנַא רעד וצ רוטַארעטיל דארג ןייא ןופ ןעלּפַאטש ןעק שטנעמ ַא

 ,רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ןרעטעלק ןעק רע
 .טייצ טוג ַא רַאפ רענעייל גונעג טינ ןגָאמרַאפ רימ ןעוו וליפא ןוא

 ןזייוואוצנָא קיטירק רעד ןופ בָאגפױא רעד סע זיא ,ךוב שירעביירטרַאפ
 .תונורסח יד רעדָא תולעמ יד קידנביירטרעביא טינ ,ךוב ַאזַא ףיֹוא

 רעבָא ,רענעייל עטנעגילעטניא לָאצ עטצענערגַאב ַא עקַאט ןבָאה רימ
 ,ןדײררעטנורַא טינ ןפוא םושב רימ ןפרַאד ייז וצ סָאװ ,ןשטנעמ ןענייז יז
 ךיוא לייוו ,קרעוו עקיטכיוו ןטּפשמ גנערטש ןלָאז רימ זַא יואר ןענייז יז ךיוא
 ,קרעװ יד רעביא קיטירק יד ןטלַאהוצסיוא גונעג קיטּפַאהדנַאטש ןענייז ייז
 טינ קַאמשעג גונעג ןבָאה ייז .ןבילקעגּפָא ןוא ןבילקעגסיוא ןבָאה ייז סָאװ
 ףיוא ןזייװנָא טעוו רעקיטירק רעד ןעוו וליפא ,קרעוו ערעייז טימ ןלַאפ וצ
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 ערעייז ןיא טצישעג ןוא טרעכיזעג ןענייז קרעװ עטוג יד .תונורסח עפרַאש
 | | .טנעה

 ןרַאפ רָאנ טינ ,רענעייל ןרַאפ ךיוא דובכה תתיחּפ ַא רַאפרעד זיא'ס ןוא
 רעכעלרעטָאפ ליפוצ טימ קרעוו טוג ַא טלדנַאהַאב ןעמ ןעוו ,רעביירש ןטוג
 וליפא ,קרעוו ענעפלָאהַאבמוא רעדָא ,ענעטָארעג טינ סָאד רעבָא .שינעעזנייא
 ךיוא שוריפב טנידרַאפ ,הגרדמ רעטירד רעדָא רעטייווצ ַא ןופ זיא'ס ןעוו
 .רוטַארעטיל ןופ רדג ןיא רָאנ זיא'ס ביוא ,טײקמַאזקרעמפיוא

 -רעד עסיורג וצ ןייק טינ ןוא ןטיײקכעלגעמ עניילק טימ קרעוו ןיילק ַא
 ליפוצ טינ זיא רבחמ רעד ביוא ,רוטַארעטיל ןופ רדג ןיא זיא ,ןעגנוכיירג
 ,ןטייקכעלגעמ ענעגייא ענייז רעביא ןגיולפעג

 ,הלווע ןייק טינ רעכיז זיא ןטייקכעלגעמ ענעגייא יד רעביא ןעילפ
 וצ ןייק ןפַאשעג טינ טרעוו'ס ןעוו ,ןרָאװעג טדערעג סָאד זיא ןעוו רעבָא
 רענעלק ַא ייס ןוא סיורג ַא ייס ,עיצרָאּפָארּפסיד עכעלרעכעל רעדָא ,עפרַאש
 ךעלרע טָאה רעביירש ַא ןעוו .טייקכעלרע ןופ הלעמ יד ןגָאמרַאפ זומ קרעוו
 תמאב רָאנ טָאה רע ביוא ,ןייז טינ לָאז סעּפע רעד ןיילק יוװ ,טלָאװעג סעּפע
 לכל םיא לָאז ןעמ זַא טרעוו רע זיא ,טכיירגרעד לסיבַא ןוא טלָאװעג לסיבַא
 .סָאמ רעכעלרע םגה ,רעניילק ןייז טימ ןטסעמ תוחּפה

 רעבָא .סעכ ןכעלדנעטשרַאפ סױרַא ןפור סָאװ קרעוו עשלַאפ ןַארַאפ
 ,ךעלדעש ךיוא ןענייז קרעוװ עשלַאפ יד ןעוו ,רָאנ טקיטכערַאב זיא סעכ רעד
 ןוא ןענעטָאשרַאפ ןעלקנוטרַאפ יז ןעוו ,ןרעו טריפרַאפ ייז ןופ ןעק ןעמ ןעוו
 ַא ױזַא טינ רעקיטירק רעד ןיֹוש זיא טלָאמעד ,ןכַאז עקיטכיוו ןעלמוטרַאפ
 סָאװ ןוא ןטייקמורק ןכיילגסיוא טמוק סָאװ רעד ,רעזייווגעוו ַא יוװ ,רעקיטירק
 זיא טייקשלַאפ רעייז סָאװ ,קרעו עכלעזַא ןַארַאפ ,רשוי ןלעטשנייא טמוק
 רעד ןופ הדבוע יד זיא'ס ןוא רוטַארעטיל רעד ןופ גנַאג םעד רַאפ ךעלדעש
 . ,ןזייוואוצפיוא סָאד קיטירק רעכעלרע

 רעדיל עקימוממונ

 סיױרַא טינ לָאמנייק ןפור סָאװ ,רעכיב עקיטומטוג טימ זיא רעווש
 םעד ךיוא ןקיטומטוגרַאפ ןוא ןעלמירדרַאפ ייז .ןעלביארַאפ עסיורג ןייק
 ןצנַאגניא טרעװ רע ןוא םיא ןענעפָאװטנַא ייז ,רעקיטירק ןוא רענעייל
 .שוח ןשיטירק ןייז ןָא

 סָאװ ,רעביירש ןקיטומטוג ַא ןופ ןריפ ןזָאל ֹוצ ךיז ורּפָא ןַא סע זיא לָאמַא
 -טוג ַאזַא ןעו .רענעייל ןפיוא ןטסַאל עקירעביא ןייק ףױרַא טינ טפרַאװ
 טרעוו ןעמ ןוא לעּפתנ קרַאטש טינ ןעמ טרעוו ,טיירש רעביירש רעקיטומ
 | ,טרעדורעגפיוא קרַאטש טינ ךיוא

 רעד ןיא טרָא עקיסַאּפ סָאד ןעמיטשַאב וצ רעווש רעייהעגמוא זיא'ס
 עסיורג ןבָאה ייז וצ געמ ןעמ טינ .רעדיל עקיטומטוג רַאֿפ רוטַארעטיל
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 עכלעזַא ןעוו .תונעט עסיורג וצ ןבָאה ייז וצ ךיז טסולג'ס טינ ןוא סעיזנעטערפ

 טנעמַארעּפמעט רעד זיא ,טנעמַארעּפמעט טימ רעבירַא וליִפַא ןעמיוש רעדיל

 .רעקידנקיאורַאב ַא ירעקידנגיווװרַאפ ַא

 ןעמ געמ ,רעדיל עניילק רעדָא ,רעדיל עסיורג רעדיל עכלעזַא ןענייז

 רעטכיד ןופ סָאמ רעד טימ רעדָא ,סָאמ רעטסכעה רעד טימ ןטּפשמ ייז

 רעד לייו ,תוישק עלַא יד ןיא טסעגרַאפ ןעמ ?ןבירשעג ייז טָאה סָאװ

 ַא רעביא ךיד טריפ ןוא טנַאה רעד ייב ךיד טמענ רעדיל יד ןופ טומטוג

 --- ןייז וצ ףרַאד'ס יוװ זיא ץלַא ואוו ,געוו ןכיילג

 ןטָארסױא טינ ךימ טסעװ וד ,ןייג

 ידרעװש ןייד טימ ,רעייפ ןייד טימ

 --- ןטָאש ןיימ רָאנ ןדיינשרַאפ טסעװ

 יןרע רעד ףיוא ךיא ןירג קיביײא

 ,ןעמוטשרַאפ יירשעגסיוא ןיימ טסעװ

 ;ףוס ןיימ ןעז דרעװש ךרוד ןוא

 ,ןמה ,ןבעלרעביא ךיד לעוו'כ

 יףָארטש יד קידנמה ןלָאצ טסעװ

 -- רעדיל ךוב סיל הכלמ ןופ ןעמונעגסױרַא ןענייז ןזרעפ ייווצ יד

 דיל ןטשרע עמַאס ןופ עקַאט זיא טַאטיצ רעד ,"טייצ רעזדנוא ןופ תוניקע

 לעװ'כא .ליפעג רשכ ַא טימ טמעטָא דיל עצנַאג סָאד ,"ןמה ןטייווצ םוצ, ---

 -טנַאקַאב ץנַאג ַא וליפא ןעוו ,רעקיטכירפיוא ןַא זיא ,"ןמה ,ןבעלרעביא ךיד

 .ףורסיוא רעכעל

 ןדיינשרַאפ טינ ךימ טסעװ וד ,ןיינ

 .טילב סָאװ םַאטש ןיימ ןקעמסיוא

 סע טנעייל ןעמ ןעוו ןוא ,דיל ןבלעז ןיא ןירעטכיד יד רעטייוו טגניז ---

 תונעט טימ ןעמוק וצ יװ ,ןמא ןעיירשסיוא רעכיג ךיז טליוו ןטייצ עקיטנייה

 ףןעגנונָאמ ןוא

 ? ןעגניז ךיא ןעק יוװ

 גנַאזעג טנייה זיא ןָאנַאק זַא

 .גנַאלקןטיוט ןייז טימ דלַאװ םענופ טייקליטש ןיא טכליה ןוא

 סָאד ךיוא ןוא .דיל ןטייווצ ןופ ביױהנָא ןיא ךיילג ןירעטכיד יד סיוא טפור

 .ןושל רעביוז טגָאמרַאפ סָאד ךיוא ןוא תמא ןַא זיא

 טסישַאפ רימ ףיוא טרעיול לקניװ ןדעי ןופ טכַאד רימ

 לייוו ,טלקנוטרַאפ לסיבַא זיולב טרעוו סָאװ ,ליפעג קידתמא ןַא יאדווא זיא

 רע, ,דיל ןטירד םוצ טמוק ןעמ ןעוו .?טזיּפשעגנָאפ טימ ךיז טמַארג'ס
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 טנורגרעטניה רעצנַאג רעד ףיוא טשרע ךיז טקעד ,"רבק ַא ךיז רַאפ בָארג
 טייקיטומטוג יד קפס ןָא זיא סָאד .רעדיל עטכערעג ןוא עקיד'תמא יד ןופ
 םעד םיא ייב טביור ןוא רענעייל םוצ רעבירַא ךיז טגָארט סָאװ ,ןָאט ןופ
 -טוג רעבלעז רעד טימ ןָא יז טמענ רע .רעדיל יד ןדיירוצנגעקַא ןליוו

 : ןבירשעג ןענייז ייז סָאװ טימ ,טייקיטליגכיילג ןוא טייקיטומ

 ,יינש רעסייוו זיא'ס
 ; טכַאנ-טנעמיד ַא

 ,עטקעדַאב-סייװ סעזָאירעב !
 יירשעג טסיװ ַא
 -- טכַאלש ַא ףיוא יװ

 ,עטקערטשעגסיוא ןַא זדלַאה ַא

 ,טרַאװ הילת ַא
 טניװ ןןיא קירטש טימ
 ןברק ריא וצ ךיז טיצ
 ,טרַאטשרַאפ דיי ַא
 / א- טנירגרַאפ זָארג יװ
 ,ןברָאטשעג בלַאה ךיז טרַאש

 : טיירש ןוילת רעד

 קירטש רעד דָאש א
 }ןדיי ןופ זדלַאה ןפיוא
 טדיינש ףלח א

 -- קילב סנוילת ןיא
 ,לדיר ַא םיא רֶע טגנַאלרעד

 זיא עמעט-רעדיוש יד סָאװ ןיא םערופ רעד ,ךיל ןופ עקיגנַאזעג סָאד
 טינ ןופ רעדָא ,טײקנפלָאהַאבמוא ןופ יֹוזַא טינ ךיז טמענ ,ןסָאגעגנײרַא
 סנירעטכיד רעד ןופ לָאמארעדיוו סע טמוק רעכיג רָאנ ,םטיר םעד ןענָא
 ואו רעדָא ,טינ ךיז טגניז סע ואוו טרָאד וליפא טגניז סָאװ טייקיטומטוג
 ןעגניז טינ ךיז ףרַאד סע

 ןייא טימ ךרָאב יד
 ,טדימשעג סיפ יד
 ןדנעל יִד ןיוש טכיירג דרע יד
 | ןיירק ןדנור ןיא
 -- ךיי רעד טגניז סע
 .ןדנעלב ןעיינש עסייװ יד

 -פיוא ןוא טייקכעלרע רעד טימ ךָאפ ַא רעדיוו דיל ַאזַא טיג יאדווא
 רימ רעבָא ,קינָארכ-ליורג רעזדנוא ןופ קיטש ַא ןטעבראַאב ןופ טייקיטכיר
 -מורַא זדנוא טָאה ןירעטכיד יד לייוו ,רעטייוו ןעייג רימ ןוא ןָא סע ןעמענ
 | ,טייקיטליגכיילג ַא טימ ןעגנוזעג
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 -כעלדליב רעלענָאיצַאסנעס טימ ןשַאררעביא ןירעטכיד יד ליוװ לָאמַא
 --- יװ ,טייק

 עמַארָאנַאּפ עקיטולב ַא --- הטיחש רעד וצ טריפ ןעמ
 ,עמַאמ עתרבועמ ַא -- ענירג יד ןעגנַאז יד ףיוא

 ,הטיחש ַא רַאפ קידעקצַאצ וצ לסיבַא זיא "עמַארָאנַאּפ עקיטולב , ַא/
 ,דיר עטלצניקעגמוא ,עטושּפ ןירעטכיד יד טדער ללכ ךרדב רעבָא

 ,םולח וצ ףָאלש ןיימ ןיא ןעמוקעג טסיב

 ןרָאא רעדניק עניימ ןופ לגניי וד

 ןלָאט יד ןופ ןברוח םעד טכַארבעגטימ
 ןרָאבעג ןייד ןטלָאשרַאפ ןוא

 ןטיבעג ךיז טָאה טייצ יד יװ
 עמַאמ רעד ןופ םינּפ סָאד יװ
 ,ןטינש םימלצ ןרעטש ןייד ףיוא
 .עטַאל עלעג א --- םערָא ןייד ףיוא

 --- לַאניפ רעד טרפב ,ןריר וצ חוכב וליפא ןענייז ןזרעפ עכלעזַא

 ,ןסימשרַאפ ףוג ןגנוי ןייד טָאה רעװ
 ? ןרָאשעגּפָא ןזיורק עצרַאװש ענייד

 --- ןסיװעג-סטלעװ ןקעװ ןגיוא ענייד
 .ןרָאירעדניק עניימ ןופ לגניי וד

 -סעווש רעדָא ,עכעלרעטומ טימ טתמאעגכרוד וליפא ןענייז תורוש יד
 -טכייל ענעטעבעג-טינ ַא וצ טּפָא טיג טייקיטומטוג רעבָא .ןליפעג עכעלרעט

 + -=- דייר ערעווש וצ טייק

 ,ןעגיגַאב ןקיטכיל ןיא ,ןירעטכיד ,ריד ביירש ךיא
 :ןענירַאמבָאס טימ םי רעד ּפָא זדנוא טדייש סע

 תורוש יד רָאנ ,עקַאט ךיז ןעמַארג "ןענירַאמבָאס; טימ "ןעניגַאב,
 זיא ,ןכיירגרעד תורוש עכלעזַא סָאװ ץלַא .וצ טינ סטוג ןייק ןופרעד טמוק
 ןוא קיטפַאהרָאװ ןוא תמא ץלַא ,תמא זיא'ס זַא ליפעג סָאד ,לָאמַא רעדיוו

 טסַאפ סָאװ ןירעטכיד רעד טימ ןרַאּפש וצ ךיז חוכ ןייק טינ ןבָאה רימ

 תמא םעד ןעק סָאװ ןוא ןעגנַאזעג עטכייל ןופ לסילש ןיא רעדיל עריא ףיוא

 "טייצ רעזדנוא ןופ תוניק/ זַא ,זיא תמא רעד .עיזעָאּפ ןיא ןעלדנַאװרַאפ טינ

 ,יל הכלמ ןופ תוחוכ יד רַאפ טינ רעכיז ,תוחוכ ערעזדנוא רַאפ טינ ןענייז

 -- ןזרעפ-גנוטייצ ןיא ןיירַא טפָא טלַאפ סָאװ

 ןברק םעד ןסימשרַאפ סיצַאנ ןבָאה ױזַא

 .ןברָאטשעג יבר רעקיליײה רעד זיא קידנצנַאט

 עכלעזַא ןופ רענעייל םעד טלַאּפַאב טייקיטליגכיילג עטשטנעבעג ַא
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 יז טנעייל רע .גנולמירדרַאפ רעד ןגעק טינ ךיז טרעוו רע רעבָא ,רעדיל
 רעכיז ןוא ןסָארדרַאפ עסיורג ןייק םיא ייב סױרַא טינ ןפור רעדיל יד ןוא

 .גנורעדנואווַאב עסיורג ןייק טינ

 טגיונעג רעכיג רע זיא "רעמוז רענַאידניאק יו דיל ַאזַא ,ריא טעז

 -- לָאמ ןייא יו רעמ ןענעיילוצרעביא

 ,ןעמַאלפ ןיא םיוב ַא ןעזעג טנייה בָאה'כ
 ; טליּפשעצ ןרעייפ ןיא םיוב ַא
 ,ןעמַאק עטיור טימ ּפעק-רעטעלב יד

 ,טליהעג םַאטש ןייז ןוז ןופ םַאלּפ ןיא

 ,עפרַאש ןרילָאק ןיא רעדלעװ ןוא |
 ; ןורַאמ ןיא ןוא טױר-רוּפרוּפ ןיא
 ןפרַאה-ןגייווצ ףיוא עטליּפשעצ
 .ןוז ןופ ךלָאג סָאד סיוא ןליּפש

 רעכעב ענעזנַארב טימ רעמייב ןוא
 ; טצילבעצ ןעניטשרוב ךלָאג טימ
 רעכעפ עטיור-ןירג טימ סעברעװ יד
 ,טצירקעגנייא ןטייװ עיולב ןיא

 ןעגייװ ןופ רעמייב ערוכיש ןוא
 ; טיור ןוא ןירג ןופ ןלַאװינרַאק ןיא

 ןענייש ןעניורק ערעייז סנגיובנגער ןיא
 ,טיוט ןרַאפ םולח ןטסנעש םעד ןרעביפ ןוא

 ערעדנַא לָאצ עניילק ַא ,"לכיט עטיור סָאד , ,דיל .ַא ךָאנ ךוב ןיא ןַארַאפ -
 "טוג ןוא ןקיטליגכילג םעד ןופ ךוב סָאד סױרַא ןעװעטַאר סָאװ ,רעדיל

 .טכײפַאב ןענייז "תוניקא יד סָאװ טימ ,יוט ןקיטומ

 ןירבָאק ןָאעל
 קורדנייא םעד ןבעגעג ןירבָאק טָאה ןבעל ןייז ןופ געט עטצעל יד זיב

 -ָארייא ןיא ,טַארעטיל רעד ןעוועג זיא רע .טייקיאורמוא רעשירעפעש ןופ
 רָאנ טשינ .רעביפ-ביירש טַאהעג רדסכ טָאה סָאװ ,טרָאװ ןופ ןיז ןשיאעּפ
 -עטיל רעשידי רעד ןופ רעיוב עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא
 ,רעגיה רעד ןופ לָאבמיס רעד ןבעל ןשידיי ןיא רָאנ ,עקירעמַא ןיא רוטַאר
 ןלעבער עטשרע יד ןופ ןעװעג זיא רע .טייקיגנעהּפָאמוא רענַאקירעמַא
 טײקשירענָאיּפ ןייז .םכילע םולש ןוא ילעדנעמ ,ץרּפ ןופ "ךָאיא ןגעק
 םעד ןָאטעגסױא טשינ לָאמניײק טָאה רע ןוא עקיצָארט ַא ןעוועג זיא
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 ,עדרעוו רענעטעמַאס ַא טימ ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,לטנַאמ-"רעוַאלפיעמ;
 ,טעװעקַאילבעגּפָא לסיבַא ןעוועג ןיוש זיא טעמַאס רעד ןעוו וליפא

 ,רימ ,םיא יװ רענָאיּפ ַא ןייז וצ טדיילקעג טשינ ױזַא טָאה םענייק
 "עז לצעג ,ןטרעפייז ,ןענהַאק .בַא ,ןעניביל ןעזעג ןבָאה סָאװ ,ערעגניי יד
 טשינ ןבָאה ,ןדלעפנעזָאר סירָאמ וליפא ןוא ןיקסווָאנַאי ,ןשטיוװָאקיל
 טשינ ךיז ןבָאה רימ זיב ,םוטנרענָאיּפ ןופ ףירגַאב ןטסדנימ םעד ןגָארקעג
 -עג סעציילּפ ענייז ףיוא טָאה סָאװ ,ןטבלַאזעג ןתמא םעד טימ טנעקַאב
 יד ןופ ןעלביארַאפ עלַא יד ןוא טײקשיטַארקָאטסירַא עצנַאג יד ןגָארט
 סָאד טָאה רע .דנַאל םעיינ ןיא סרעבערג-רוטַארעטיל עשידיי עטשרע
 ןסעגרַאפ טזָאלעג טשינ לָאמנײק סָאד טָאה רע ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק
 ןסעגרַאפ טלָאװעג טשינ סע ןעמ טָאה ,םיא ףיוא קידנקוק ןוא

 -נַאמָאר ןייז ןרעה ןוא םיא םורַא ןציז טלָאװעג ךיז טָאה'ס ,טרעקרַאפ
 ,"ידויל יליב , ןופ ןָאט ןטימ ,רוד םענעי םורַא ,קיטסירַאומעמ עטריזיט
 ,עביל ַא ןפרָאװעגנָא טָאה דרָאב ענייש סנידרָאג ןעו ,ןטייצ ענעי ןופ
 ןעמענ וצ רעכיילג זיא'ס .רעטַאעט ןשידיי ןפיוא המיא עשילַאכרַאירטַאּפ
 -ַאנַא וצ רעדייא ,ןטיבעג ײלרעלַא ףיוא טָארעטיל ַא יוװ ,ןירבָאק ןצנַאג םעד
 ןוא תונורכז ,סעמַארד ,ןעגנולייצרעד ,ןענַאמָאר ענייז רעדנוזַאב ןריזיל
 ,ןבעל ןייז ןופ ףוס עמַאס ןזיב ןעוועג רע זיא טַארעטיל רעד לייוו .ןעייסע
 ןופ טכיל ןיא זױלב ןעװעג רע זיא רעביירש רעשירעפעש רעד רעבָא
 ןרעװ ןעגנוגעװַאב עסיורג ןופ טייצ רעזדנוא ןיא .רוד םעגעגייא ןייז
 .ןעגנוצַאשּפָא רעדָא ןסָאמ עשירעלטסניק יװ "ןטייקיניילקא עכלעזַא ןבירעצ
 עטרעטלערַאפ וליפא ןטלַאה סָאװ .ןעײרעשזנַארָא יד ןענייז ןעגנוגעווַאב
 סָאװ רעביירש עטלַא ןַארַאפ ,ילב ןכעלטסניק ןקידנעטש ןיא ,רעביירש
 ןופ ןבָאה וצ האנה תחנ ַא זיא'ס ןוא טרעטלערַאּפ טשינ לָאמנייק ןענייז
 ןבָאה סָאװ ,רעביירש עטלַא עכלעזַא רעדיוװ ןַארַאפ .טײקטלַא רעפייר רעייז
 .שיגרענע ןוא גנוי רדסכ ןייז ןזומ סָאװ ,טלַא ןרעוו וצ טומ םעד טשינ
 ןעמ ןוא ןורכז ןצרוק ַא טימ ןטלָאשרַאפ סַאג עשידיי יד ךָאנ זיא וצרעד
 םלועה תומוא יד ייב .ןייז וצ רדסכ ידכ ,ןרינָאיצקנופ ,ןביירש רדסכ זומ
 קיצנַאװצ עצנַאג ןביירש וצ טשינ ןעניגרַאפ טנעקעג רעזיירד ַא ךיז טָאה
 רעבָא זדנוא ייב .ָאד זיא רע זַא ןעװעג רעכיז ץלַא ויא רע ןוא רָאי
 רע ןטיב בוט-םוי טוג שטָאכ רעדָא ןטיב תבש-טוג רעביירש ַא זומ
 ךָאנ ךיז ןבָאה רימ .ָאד זיא רע זַא ןענָאמרעד היסהרפב ןוא ןעמוק זומ
 ,רעביירש ערעטלע ערעזדנוא דובכ גונעג ןבעגּפָא טנרעלעגסיוא טשינ
 .זדנוא רַאפ דובכ ַא יא ,ייז רַאפ דובכ ַא יא ןייז לָאז'ס זַא

 רעדיו טָאה רע .ןענופעג רעדיוװ ךיז ןירבָאק ןָאעל טָאה סנטצעל
 ָאד .ןרָאומעמ ענייז ןיא ןעװעג-זיאילָאמַא םעד ןופ ןָאט םעד ןגָארקעג
 ,טכַארטעגוצ רעשיטסילַאער ןוא רעשירעלטסניק -- תמא םעד רע סטָאה
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 ןרַאומעמ עטצעל ענייז .ןעגנולייצרעד עשיטסילַאער ענייז ןופ ךס ַא ןיא יו

 ,סובמָאלָאק ַא ןופ טשינ ,ןעּפ רעקידתווינע ןַא טימ ןבירשעג ןעוועג ןענייז

 .רעיובטימ ןשיגרענע ןַא ןופ רָאנ ,עקירעמַא ןדיי רַאפ טקעדטנַא טָאה סָאװ

 טקעװעג ןבָאה ייז .ןרָאװעג ןסירעגרעביא ירפ וצ ןענייז ייז סָאװ דָאש ַא

 ,םענייא וצ ןוא דרָאב יד ערָא; ,"עליוב לקנַאי; ןופ רעפעש םוצ ץרא ךרד

 .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב םוצ טנַאה ַא טגיילעגוצ טָאה סָאװ

 ןענעיילוצרעביא לָאמַא ךָאנ קשח םעד ןבעגעג טינ ריש וליפא ןבָאה ייז

 טָאה ןירבָאק רעטריציפיסור רעד סָאװרַאפ ,ןעז וצ ידכ ,"עליוב לקנַאי

 "רעד ךיז ןוא ןעגנולייצרעד עשינַאקירעמַא ענייז ןסייררעביא טזומעג

 ,קסבעטיוו ןיא םייה רעטלַא ןייז ןופ טיילרעשיפ עשידיי יד ןיא ןענָאמ

 "עטיל זַא ןענַאטשרַאפ טָאה רע סָאװ ,עװעג זיא הלעמ סנירבָאק

 ,ןיסעצנירּפ עשימענַא ןייק טשינ זיא טסנוק זַא ,למיה ןיא טשינ זיא .רוטַאר

 -על ףיױא לָאּפָאנָאמ ןייק טשינ טָאה דנוש זַא ,טצינעג ןוא טציז סָאװ

 ךעלטנגייא זיא רוטַארעטיל ,?ןטּפַאשנדייל עקידנזיורב. ףיוא ןוא טייקידעב

 סָאד ."דנוש, רעשירעלטסניק ךָאנ ַא ,טייקידעבעל ערעקידעבעל ךָאנ ַא

 ןַאסַאּפָאמ ,רעבָאלּפ ,ידרַאה ,יקסװעיָאטסָאד ,יָאטסלָאט :ןענַאטשרַאפ ןבָאה

 ,רעזיירד ןוא

 ןכַאמ רעקידעבעל ,ןבייהרעד וצ ןעגנולעג זיא םיא לפיוו ףיוא ןוא

 ַא ףיא ךיז לָאז רע זַא ,טלַאהניא ןקידנּפַאכרַאפ ןרעטסיײמַאב וצ ןוא

 "מעט רעדעי סָאװ ,רַאפעגידנוש רעד ןופ ןקורּפָא ץנַאטסיד רעקידובכב

 "עג רע זיא ,ןדיימוצסיוא ןענרעלסיוא ךיז זומ רעביירש רעלופטנעמַארעּפ

 ןָאט טשינ רעכיז םיא טעװ רוטַארעטיל עשידיי יד .רעלטסניק ַא ןעוו

 טיהעגּפָא טרעװ זיא'ס סָאװ ,סָאד ןטלַאה רעייט טעװ יז ןוא הלווע ןייק

 ,השורי ןייז ןופ ןרעוו וצ

 תובא תוכז סיקסרעוומ םהרבא

 -ביל סיורג טימ טַאהעג ביל ןבָאה לָאמַא ןופ ןדיי עטוג עמערַאװ ךס ַא

 "יױזַא ןזיװעגסױרַא ןגָאז-הרות רעייז ןיא ןבָאה ייז .טרָאװ עשידיי סָאד טפַאש

 שיײיי ןבָאה ייז זַא ,ןושל-סקלָאפ םוצ טייקכעלטרעצ עכעלרעדנואוו ליפ

 טימ רעטרעוװ יד טבעװעגמורַא ןבָאה ייז .שדוק ןושל ןשיבר ַא וצ ןביוהרעד

 יז ןבָאה טרָאװ קידתוימשג רעדעי ןיא .ןעגנוניײמ-לּפָאט טימ ןוא םיזמר

 "רעוו עשידיי ןופ טכַאמעג ייז ןבָאה ביױהנָא ןיא רָאג .המשנ ַא טצעזעגניירַא

 ןשיװצ ןגיולפעגמורַא ןענייז סָאװ ,ךעלעבייט ענעקָארשרעד עניילק רעט

 -עּפש רעבָא ,טרעטַאלפעגנעמַאזוצ ייז ןוא רעטרעוו עשידמול עשיאערבעה יד
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 "שרוק-ןושל ענעגייא ןַא ךיז רַאפ ןענואוועג רעטרעוו עשידיי יד ןבָאה רעט
 רעד ןרָאװעג זיא טרָאװ עשידיי סָאד .ןח ןשידיסח ןקיטרַאנגיײא ןַא ,טייקיד
 יד וצ שזַא טגעוורעד ןיוש ךיז יבר רעד טָאה םיא טימ סָאװ ,ןוגינ-סקלָאפ
 יד וצ תוחילש ַא ןיא טקישעג רע טָאה ,רעטרעוו עשידיי יד ,ייז .ןעלמיה
 רעד זיא רע זַא ,טליפעג רע טָאה ןּפיל יד ףיוא ייז טימ ןוא םימחר ירעש

 עשירעגרעל יד ןופ רָאנ טינ ,ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ רוביצ חילש רעתמא
 ןבָאה סָאװ סעמַאמ שמוח-שטייט יד ןופ ךיוא רָאנ ,סעטַאט עטבערגרַאפ יצ
 סָאד זיא .ןרערט "עשינָאגרַאשזע טימ רעטרעו עששיאערבעה יד טנייוװרַאפ
 עשיאערבעה יד ןופ ןסיזַאָא יד טזָארגעגסױרַא טָאה סָאװ ,יוט רעד ןרָאװעג
 -ייא רעכעלפיירגַאבמוא ןופ תובישח ערעדנוזַאב ַא ןבעגעג ייז ןוא םיקוסּפ
 ,טייקיב

 רע ןוא עיזעָאּפ רעשידיי רעד וצ ןעמוקעג זיא יקסרעווט םהרבא ןעוו
 ןשידי םעד טימ -- סעדייז ענייז ןופ ןושל םעד טימ ןדייר ןעמונעג טָאה
 ןַא ןופ ןח םעד ןגָארקעגוצ ס'עזג עשיבר עלַא יד ךרוד טָאה סָאװ ,ןושל

 ןעמ ףרַאד ,שידיי ןרָאלק םעד טדער ןעמ זַא סָאװ ,תולימה שוריּפ םענעגייא
 ןייז םעוט טרָאװ רעדעי ןוא ץרַאה ןטימ ןשטייטרַאפ טייקרָאלק יד טשרע
 םעיינ םעד רימ ןבָאה -- םירבא עלַא ןיא טייגעצ סע זיב גנוצ רעד ףיוא
 ךורב יו טקנוּפ לייו .אבה ךורב ןסיורג ַא ןבעגעג רעטכיד םענעמוקעגוצ
 ,ָאי יא ףרַאד לארׂשי עמש רעדָא ,םלוע ןודא ,ינא הדומ ,ובוט המ ,התא
 ךיז רַאפ ןענואוועג שידיי רעשיבר רעד טָאה ױזַא ,שוריּפ ןייק ןבָאה טינ יא
 טרָאװ ןרָאלק ןרעביא טרעיוהעג טָאה סָאװ ,טיײקלופסגנוטייטַאב ענעגייא ןַא
 ,זמר טימ טפיטרַאפ םיא ןוא

 רָאי עכעלטע טימ ןעמוקעג זיא יקסרעווט םהרבא רעטכיד רעד ןעוו
 ַא ןופ געװ םענעגייא ןַא יא ןעזרעד ךיילג ןושל ןייז ןיא ןעמ טָאה ,קירוצ
 ךיילג םיא ייב טָאה ןעמ .סעדייז ענייז ןופ ךרד םעד יא ,רעטכיד םעיינ
 ןקידהשורי םעד ןופ ןוא געוו ןלעודיווידניא ןופ גנובעװנעמַאזוצ יד טנעקרעד
 םנופ לקינייא-רוא ןַא זיא יקסרעוט טעָאּפ רעד .חסונ ןייא ןיא -- ךרד
 ,רעדיל עטשרע ענייז ןופ ןרָאװעג רָאלק ןיוש זיא'ס ןוא דיגמ רעליבָאנרעשט
 ןופ ךַארּפש יד זיא שידיי רעשיבר ןייז זַא רָאנ ,ױזַא רע טביירש רָאנ טינ זַא
 זיא 'ס .סעדייז-רעטלע ענייז ןופ ךַארּפש רעד ןיא טכַארט רע .תובשחמ ענייז
 שדחמ טָאה רע ןוא ,רצוא רעטנשריעג ַא עקַאט רָאנ ,רינַאמ ביירש ןייק טינ
 טלדנַאװרַאפ ןגָאז עטפיטרַאפ-ליואוו ןופ רצוא םעד טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעוועג
 טָאה רע .תוחילש עסיורג ַא טריפעגכרוד רע טָאה טימרעד .עיזעָאּפ ןיא
 ץרַאה סָאד סָאװ ,סיבר עשידיסח יד ןופ עיזעָאּפ עזָאלמרָאפ יד ןעוועג ןקתמ
 ךָאנ ייז ייב זיא הניגנ סָאװ רעבָא ,דיל ךָאנ ןעגנַאגעגסױא שממ יז זיא
 זיא טייקמוטש יד ףיט יװ ,טייקידרעטרעוו-םוטש טימ ןדנוברַאפ ןעוועג
 .ןעוועג טינ
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 רעד רָאנ ,םזידיסח ןופ רעריזיליטס רעד .טינ זיא יקסרעווט םהרבא
 ןטבעוושעצ םוצ םרָאפ ןבעגעג טָאה סָאװ רעד ,רערילוקיטרַא רעשירעטכיד
 -- רעדיל ךוב ןייז ןיא .סעדיי-רעטלע ענייז ןופ לאירעטַאמ ןשיטעָאּפ

 ,רעעז ַא יו יקסרעווט םהרבא זדנוא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא ,"ןגעקטנַא ןחישמ,
 ןייא ןייק .טרָאװ ןופ החונמ טימ ןגײװשמורַא לַאירעטַאמ ןייז ןעק .סָאװ
 -םיוק ,ליטש רעד ןיא סע טנייוו ,טנייוו סע ביוא ןוא ףיוא טינ טיירש טרָאװ
 ,ןענייו קידתוליצא ןוא טרעטיילעג ,טלדייאעג ַא זיא'ס .סע טרעה ןעמ םיוק
 -יושעצ רעקילייה רעייז ןיא ןבָאה סעדייז ענייז סָאװ ,סָאד טַארוקַא זיא'ס
 -סיוא ,טצפיזעגסיוא סע ןבָאה יז .טרָאװ ןשידיי םוצ ןָאט טלָאװעג טייקטרעב
 טלָאװעג רעטעּפש סע ןוא טרעדליּפעגסױא ,טרילוקיטסעשזסיוא ,ןגירשעג

 | .ןקיאורנייא ןוא ןליטשרַאפ

 עטסטכייל סָאד ןעמונעג טינ טָאה רע סָאװ ןָאטעג טוג טָאה יקסרעווט
 ,הגרדמ עטשרע יד ,וויטימירּפ םעד ,לאירעטַאמ-עלהשעמ סָאד ,םזידיסח ןופ

 ןעמוקנָא טינ ףרַאד רע .ןכות ןשידיסח ןבעגעג זדנוא טָאה רע סָאװ רָאנ
 טָאה רע .לשמנ ַא טימ לשמ ַא ןשטייטרַאפ ןופ ןעלטימ עכעלרעסיוא ידוצ
 ןטכַארט-שידיסח ערענָאיצולָאװע עכעלריטַאנ סָאד ןבעגעג רעכיג .זדנוא
  ,טייקיטייצטנייה טימ ןדנוברַאפ קירוצ םעדָאפ םענעסירעגרעביא םעד טָאה רע

 .טגָאזעגּפָא ןיוש .ןבָאה'ס ,סרעגָאלקַאב עלַא טגָאלקעגּפָא ןיוש ןבָאה'ס
 רעשירעטכיד טימ ךיז טנָאמרעד יקסרעווט טעָאּפ רעד רעבָא ,סרעגָאז עלַא
 רעיײז טימ רע טמענ ,תובא תוכז טרָאפ טגָאמרַאפ רע זַא ,,טייקנדײשַאב
 --- סעקשזעטס עקידהחונמ .יד ףיוא ,ןילַא ,רעסיװרָאב ַא טייג רע ןוא תושר
 ,ןגעקטנַא ןחישמ

 רעד ןופ גרעב יד טנטָאשרַאפ טכַאנרַאפ רענעקָארשרעד רעשיפרָאד ַא
 ,טירט עסיװרָאב ענייז ןענַאּפש ריא ףיוא סָאװ ,יה רעטרעכיזעג טשרמולכ
 ."ָארשרעד רעד .טייקנגייא רערעדנוזַאב ַא טימ טמיוצעגמורַא זיא יה יד
 .ףיא רַאפ טָאה רע רעבָא הר עטקנעשעג יד ביל טָאה דייי-שמוח רענעק
 ךיז טלָאװ רע ןוא ,געוװ-רעדנַאװ ןגנַאל ןופ ןצכערק רענייב ענייז ,ארומ
 רֶע .ור רעטכַארטעגסױא רעד טינ טיורטעג רע רעבָא ,טצעזעגוצ ןרעג
 טירט יד טינ טרעה ןעמ יצ ,ןייא טוג ךיז טרעה רע ןוא טייג רע ןוא טייג
 ףיוא ןליּפש טכײל ןעק רע זַא ,ןזיװַאב זיולב יקסרעווט טלָאװ .ןחישמ .ןופ
 / טינ רעבָא ,רעדנואוו ַא ןעוועג סע טלָאװ ,עלעדיפ ןשידיסח ןקידהשורי םעד
 ןשידיסח ץוח ַא .ןַארַאפ שוריפב זיא ךוב ןייז ןיא .תפומ רעסיורג ןייק
 ךָאנ יד ןוא גנודנעוונָא עסיורג .יד ,ליטס םעד ןופ ןוקית רעד ךיוא ,ליטס
 .גנולדנַאורַאפ ערעסערג

 ,טעז ןעמ .תוקיתמ ענעטלעז ַא ןגָאמרַאפ סָאװ ,רעדיל םיא ייב ןַארַאפ |
 .ענייז ןופ ךרד םעד ןופ רָאה ַא ףיוא ןטָארטעגּפָא טינ זיא טעָאּפ רעד זַא
 .טיהעגּפָא ןַא ןיא ןבילקעג ךיז ןבָאה סעידָאלעמ ךעלקיטש .סעדייז-רעטלע
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 עטלַא יד שייבמ טינ זיא יקסרעווט .דיל ןרָאװעג ןענייז ייז זיב ,טרָא
 טשירפ רע ,טרעקרַאפ --- ,ןעמרָאפ עיינ ייז טיג רע סָאװ טימרעד םינוגינ
 ,רוטַארעטיל רעשידיסחישיבר רעיור רעד ןיא רעדיל ךס ַא ןַארַאפ ,ּפָא יז

 ייז וצ זיא יקסרעוװט רָאנ ,סרעפטנע ןוא סעגַארּפ ןופ ןעײטשַאב סָאװ
 ןייז ןיא .טבעלעגפיוא ייז טָאה רע ןוא ןָאט ןשידַאלַאב ַא טימ ןטָארטעגוצ
 רענעברָאטשעג ןייז ןוא ךיז ןשיװצ טעוד ַא רע טפַאש "טכיל-תבשא דיל
 זיא סָאװ רעבָא ,ןדַאלַאב עשילגנע עטסנעש יד ןיא טנָאמרעד סָאװ ,ןעמַאמ
 רעטרעװ יד טימ ןטפָאהעגנעמַאזװצ זיא דיל סָאד זַא ,טשידיסחרַאפ ױזַא
 | ,ןעמורב שידיסח ַא ךרוד

 טררא גרַאב ןטלַא ףיוא טציז עמַאמ ןיימ
 -- הבת סחנ ןיא טכיל'תבש יד טשטנעב ןוא
 ? הבצמ רעשידרע טימ ןייז טעװ סָאװ ,עניימ עמַאמ

 ,הרש רעטומ טימ ָאד טָא ץיז ךיא ,דניק ,טינרָאג

 .הליפת עליטש םעגייאניא ריא טימ וט ךיא ןוא

 ! עליטסוא עלעטעטש םעד ןופ ,עמַאמ ,ךָאד טסיב

 ?ןענָאמרעד דרע יד סָאװ וצ ,דניק ,עטינ

 .ןרָאי עגנַאל-קיבײא רַאפ טדײשעגּפָא ןענייז רימ

 ? ןורכז ןיא טרעמָאי עס זַא ,עמַאמ ,ןעמ טוט עשז סָאװ ---

 ,םעדָאפ טימ סקַאװ ןעיצ ,סניימ 'דניק ,ןעמ ףרַאד

 ,ןגָאז טינרָאג ןוא טכיל ןדניצ ןעמ ףרַאד
 ? ןגָאט ןעמענ טעװ גָאט רעסיורג רעד ןעװ ,עמַאמ ,וטסייוװ ---

 ,רעפיט ַא זיא ןינע רעד ,דניק ,אטישּפ
 .רעטיה ןייד ןייז ןוא ןמערישַאב ךיד יבשת רעד טעװ'ס
 ? רודיס החנמ'ןברק טימ ןייז טעװ סָאװ ןוא ---

 ,ןעור רע לָאז ,סניימ דניק ,ןעור רע לָאז
 ץעליטש א ,עקיאור ַא ָאד זיא טלעװ יד
 .הליפת קינגײװנסױא ןגָאז עלַא ןוא

 ןּפיל יד ףיוא רעגניפ יד טלַאה עמַאמ ןיימ
 .הבצמ רענעגייא וצ ּפָארַא טקניװ ןוא
 ,הבת סחונ ןיא טכיל-תבש ןיוש טשטנעב ןעמ ---

 (88 טייז)

 יד זיא דיל םעד ןֹופ רעיורט רעטשרעהַאב ןֹוא רענעטלַאהעגנייא רעד
 ןצנַאג ןופ רעפסָאמטַא יד שיטקַאפ זיא קיזומ יד ןוא ,דיל ןצנַאג ןופ קיזומ -

 וצ ,דניק ,עטינ; רעבָא ,דרע עשידרע ןַא ָאד זיא ואוו-ץעגרע .רעדיל ךוב
 ןיא טנָאמרעד םיק טרעװ דרע עשידרע יד "?ןענָאמרעד דרע יד סָאװ
 רעטכיד רעד .ריא ףיֹוא ךָאנ ךיז טגערפ ןעמ סָאװ םיוק --- רעדיל ךוב



 ןעמונעג ךות ןיא 262

 ןטרָאד ןופ סָאװ ,דרע רעשידיי רעד ףיוא ךָאנ םיוק ךיוא ךיז טגערפ ןיײלַא
 טמוק סיקסרעווט רעדיל ךוב סָאד .ןצפיזעג ןוא ןעיירשעג עלַא יז ןגָארט
 ,תוגרדמ עטרעמָאיעגכרוד ןוא ענעגירשעגכרוד עלַא ךָאנ זדנוא וצ

 עליטש א ,עקיאור א ָאד זיא טלעװ יד
 ,הליפת קינײװנסיױא ןגָאז עלַא ןוא

 -קַארּפ , ַא זיא'ס ,טרעקרַאפ אקווד ,טינ טקידיײלַאב טייקליטש יד ןוא
 -רָאג זיא טעָאּפ רעד .עקידנוחטב ַא ,עקידנלייה ַא ,טייקליטש "עשיט

 ,דיי-שמוח ןקיבײא םעד טימ ןָאטעצ טָאה ןעמ סָאװ טסייו רע .לחומ טינ

 ןזייואוצנָא זיא הדבוע ןייז ,ןעיירש וצ טינ רעמ ןיוש זיא הדבוע ןייז רעבָא

 לקיטש ַא ףיוא ּפָארט ַא רעדָא ,טיוא ךיז טקירד רע יװ ,"ּפָארט ןשידרעפ ןַא

 | .טייקטרעכיזעג

 ןטכייל םעד ןיא טינ ,ךוב קידנוחטב ַא זיא "ןגעקטנַא ןחישמ, ךוב סָאד

 סָאד זיא ס .ךוב קירעיורט ןֹוא טכַארטעגכרוד ַא רָאנ ,טרָאװ ןופ ןיז

 ןיא ןוא גיוא ןיא רערט ןייק ָאטשינ דלַאב ןיוש זיא'ס יוו םעדכָאנ ,טרָאװ

 עכעלרעהפיואמוא יד טוג ןעק רע .ןטעָאּפ עשידיי ערעדנַא ןופ רעדיל יד

 --- סָאװ ,עידעגַארט עשידיי

 ,וליפא ןעוװ
 ףרַאש ןזייב םעד טעז ןעמ זַא
 ,ףלח ןופ
 ,ףלַא ןופ ןָא טשרע דיי ַא טבייה

 (16 טייז)

 םעד ,ףעלַא םעד ךיוא לָאמַא טכעש ףלח רעד זַא ,ךיוא טסייוו רע רעבָא
 ןילַא ביוהנָא רעד .ןבױהנָארַאפ לָאמַאכָאנ זומ ןעמ ןוא ,ביוהנָא עמַאס

 טפָא ביוהנָא םעד ןפרַאד רימ ןוא ,קידתועשר טלצרָאװעגסיױא לָאמַא טרעוו

 ןַארַאפ .טשינרָאג --- ןטקיליטרַאפ ,ןקירעיורט ַא ןופ ,שי ַא יוװ ,ןפַאשַאב

 ןיא ,טפַאשקנעב עטשלחרַאפ ַא ,ור ךָאנ טפַאשקנעב עשידיי ,עשיגַארט ַא

 -ּפַא טינ ךיז ןבָאה סָאװ יד ,סעדייז עטרעױּפרַאפ ענייז .רעדיל סיקסרעווט

 ןכוז ייז .רעדיל ענייז ךרוד ןדייר ,רעקַא ןופ טינ ןוא םיוב ןופ טינ טרעקעג

 : רעלגָאװ םעד רַאפ ור

 -- טנעװ ,ןעלסקַא ,רעמַייב ףיוא טייקיאור יד טוד .
 ,טנערבעג טינ לָאמנייק טָאהס

 --- ּפָאק זיא טָא ןוא טכַאנ זיא טָא
 ,ּפָארַא טניר סָאװ ,טייקוװעליטש ןימ ַאזַא
 -- וצ ךיז רַאּפש ָאט
 ור טעכיוא זיא טױלּפ רעקידנגייװש ַא

 .(49 טייז)

 דנַאל סָאד רעבירַא טערט ןעמ ןעוו טמוק סָאװ ,"טייקוועליטש, יד
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 טסייוו יקסרעווט .עטדערעגנייא ןַא זיא ,"טנערבעג טינ לָאמנייק טָאה'ס; ואוו
 טינ ,רעדיל ענייז רעטניה ןרעטיצ קידנעטש רע טזָאל רַאפרעד ןוא טוג סע

 ןרעוו וצ ,ןרעוו וצ טרעמיוברַאפ סיפ עדימ ןופ טפַאשקנעב יד רָאנ ,ור יד
 :דרע .לקיטש ןגייא ןַא ןיא ןסקָאװעגנײרַא

 ,עניימ טינ ,עניימ ָאד זיא דרע יד

 --- ןגָאװ רעשרעוּפ רעד ןוא דלַאװ רעד ךיוא ױזַא

 ?הנעט א ןבָאה ָאד ןעמעװ וצ

 ?ןגָאלק ךיז ןעמעװ רַאפ

 ,(189 טייז)

 ןייז טימ טשימייהרַאפ טָאה יקסרעווט סָאװ ,"יה , יד ןיֹוש זיא סָאד
 סָאד ."ןרָאה רעד ןפורעג טָאה לָאט ןיא, עמעָאּפ רעשינַאקירעמַא רערעגנעל

 סַאטַאװַאיה ףיוא ,ןכוזסיוא ןעגנַאגעג יז זיא טעָאּפ רעד סָאװ ,יה יד ןיוש זיא
 טכוזעג טָאה רע סָאװ ,דרע יד זיא סָאד ,ןרוּפש ןוא ןגעוו (סוָאלעפגנָאל ףיוא ןוא)

 : קילגמוא ןכָאנ ןריטנעירָאער טלָאװעג ךיז טָאה רע ֹואוו ,ןברַא ֹוצ

 ,םורד ןופ ןוא ברעמ ןופ שטנעמ רעדימ ַא ןייגוצ טמוק
 ןגעקטנַא םיא רעמייב-לדָאנ עקידװעגוב ןעמוק
 ,ןגערפ ייז ליװ ןוא שטנעמ רעד ייז רַאפ טייהרעליטש ךיז טגיינ
 ,םירפס עטלַא ,עטלַא ןופ רעהַא טינ ןעמוק ייז יצ

 (88 טייז)

 יד ןַארַאפ זיא עמעָאּפ רעשינַאקירעמַא רעקידיירפ רעד ןיא שטָאכ ןוא
 ,דלעפ ןוא דלָאװ ןופ םעטָא רעד ןוא וױּפָא לקיטש ַא ןופ גנונעפָאה ענעגנוזעצ
 ןטימ ,ןבעגוצרעביא לגוסמ ןענייז תוױוש סיקסרעווט סָאװ ,ךייט ןוא גרַאב
 דרע עיינ יד רעבָא זיא ,ןסיורד ןקידקינָאה ןדליוו םעד ןופ טַאמָארַא ןצנַאג
 סָאװ ,עקידנגיובנייא ןַא זיא עצַארּפ ריא סָאװ עכלעזַא ,עקידנגנילשרַאפ ַא
 "װעטלַאהנָא ענעגייא ןייק ,ץנַאלּפרַאפ םענעגייא לקיטש ןייק טינ טזָאלרעד
 טפלעה ןייא ,ור עשיזיפ ַא ,עקילייוטייצ ַא זיולב רשפא זיא סָאד .טייקיד
 ,תוינחור רעקידמויק רעד ןָא ןײלַא רעבָא ,טייקשידיסח רעשרעיוּפ רעד ןופ
 רעיינ רעד ףיוא ָאד טָא ,טפלעה רעטייווצ רעד ןופ ור רעטשטנעבעג רעד זָא
 -- טרעקַאעג טָאה עטַאט ןייז יוו ,ןרעקַא טינ ןעמ ןעק דרע

 :רעױּפ רעטלא ןַא זיא עטַאט ןיימ

 ,רהוז סנדייז טימ ךרע טרעקא רצ

 ןסקַאװ קיבײא ןופ טיורכ סָאד טדיינש רע

 ,ןסקַאלפ הפרס ןופ דלעט'ס טקיגיײיר ןוא

 66 טייז)

 -עגוצ רעד ןיא ךיז ןענָאמרעד וצ רעווש זיא ןזָארג עכיוה יד ףיוא ָאד
 --- ןדייז םוצ טייקנדנוב
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 ,עדייב
 ,עדייז רעד ןוא ךיא
 םעדָאפ םעד רימ ןעיצ
 ,םידגב יד ןיא סָאלטַא םעד ןופ

 --- ןזָאלעג זדנוא טָאה טשעב רעד סָאװ
 .ןזָארג טימ ךייז ןופ טקירטשעגסיוא

 ,(80 טייז)

 דרע טייב ַא ןענעמתח וצ רעווש ,לוע ןביל םעד ָאד ןגָארט וצ רעווש
 ןעמ ןעוו ,ןגָאז טנעקעג ןעמ טלָאװ ץלַא סָאד .המיתח רעשידיי ַא טימ
 רָאנ ,טינ טהנעט סָאװ ,רעדיל ךוב ַא טימ ןהנעטסיוא טלָאװעג ךיז טלָאװ
 ןופ טייקנריולרַאפ רעטסכעלקילגמוא רעד ןיא ,טגניז ןוא תודיחיב טנַאּפש
 .ןגעקטנַא ןחישמ --- טייצ רעזדנוא

 ןייז ןופ חוכ םעד טימ ןָא טרָאפ רעטכיד רעד טגָאלש ואוו-ץעגרע ןוא
 ןייז ןופ טייקכעלטקניּפ רעגנערטש רעד טימ ,טרָאװ טלדייאעג-רעטיול
 ,ןוחטב לסיבַא ,ןסנַאינ-ךַארּפש רַאפ רעיוא ןרעייט םעד טימ ,וויטקעידַא
 סָאד רעטכיד ַא טגנילעג סע זַא ,ןטייצ עקיטנייה טייקיניילק ןייק טינ זיא'ס
 -ייטש יד זַא טרפב ,טייקיטייצטנייה רעטסקינייטש רעד ןופ ןגָאלשוצסױרַא
 וליפא .קלָאפ טכַארבעגמוא ןַא ךָאנ ןייטש-הבצמ רעסיורג ןייא זיא טייקינ
 --- קילגמוא ןקידרדסכ ןופ טסיירט ענָאטָאנָאמ יד יו טינ רעמ זיא'ס ןעוו

 רעדנעל יד ןיא ןברוח םעד ךָאנ

 ןבילבעג זיא סָאװ ,דיי רעד טָאה

 --- רעדנעטש םעד ייב ךיז טנייװעגסיוא

 ,ןכירשראפ ןטעמרַאּפ ףיוא ןוא

 א רעטעּפש ןופ רוד ןטירד םעד טימ
 --- ןרָאװעג ןיוש סקנּפ ןופ זיא
 רעטעלב עלעג ףיוא טפירש רעכיילב

 .ןורכז ןופ רעטרעװ עליטש

 ,((180 סטייז)

 רעד סױרַא טלעווק ןטיוט עשירָאטסיה ערעזדנוא ןופ תוירזכא רעד ןופ
 -רַאפ ןעמ ,סיוא טוג ךיז טנייוו ןעמ ,ןבעל רעזדנוא ןופ זומ רעקידתוירזכא
 -עג טרעװ סקנּפ ןופ זיב גנַאל ױזַא טבעל ןעמ ,ןטעמרַאּפ ףיוא טביירש
 ערעסעב ןייק ? טסיירט ַא סָאד זיא .ןורכז ןופ רעטרעוו עליטש --- עטכיש
 טגָאלקַאב יקסרעווט טעָאּפ רעד ןֹוא ןבעל ןשידיי ןרַאפ טינ רימ ןבָאה טסיירט
 עזָאלסגנונעּפָאה ַא זיא סָאד זַא ,רימ יוװ טוג ױזַא טסייוו רע לייוו טסיירט יד
 .ןבעל רעטייוו ןוא ןבעל .לרוג ןשידיי ןופ טייקטשטייבעג יד זיא'ס .טסיירט
 ןופ ןבעל סָאד ןרעװ טריפעגנייא ףרַאד ןטיוט עטסקילײה יד ךָאנ וליפא
 : ןכַאװרעד



 098 "תובא תוכז,, סיקסרעוװט םהרבא

 רעבִירַא זיא סע ,תויה ןוא
 (ןעמָאנ ןייז ןופ ןוצר םעד טימ)
 רעביטש יד ןענעפע ןעמ לָאז

 .ןעמָארק יד טימ שילָאּפ םעד ןוא

 ,רדח ןיא ןייג רעדניק ןלָאז

 ,ןדימש רעטייװ לָאז דימש רעד ןוא
 --- רדס רעד ןוא ךרד רעד יװ
 ףדיי יװ ,זדנוא טקינײּפ ןעמ טניז

 תולג ןוא רעצ ןופ דוס םעד טעוו'ס

 ,ןכיירגרעד טינ םוא ןב ןייק

 -- תולדבה יד ןענייז רימ לייװ
 ןכייצ ןיא ענעדנוצעגנָא

 ,ןטוג םוצ טריפ סָאװ ,געװ ַא ןופ

 ,המיז ךרוד ןוא גנוטסיוװראפ ךרוד

 --- ןטולב יד ןייז בירקמ ךרוד ןוא

 .המימת הלוע ןַא קלָאפ ַא ןופ

 (149 טייז)

 ןוא ןעור םישודק יד ןלָאז .טיוט ןטקילײהעג ןופ שדוק סיוא ,ןכבו
 ױזַא ,רדח ןיא ןייג רעדניק ןלָאז ,ָאי ןוא ןרעו טנפעעג ןעמָארק יד ןלָאז
 רעקיבייא רעד --- סקנּפ ןשיטקַארּפ ןטלַא ןַא ןיא ןביושעג שוריפב טייטש
 רעטסכעה רעד ןיא ןיז ַא ץעגרע טָאה סָאװ ,ןייז קיניזמוא רעזדנוא ןופ סקנּפ
 סָאװ ,ןבעל טגָאלקעגסיױוא ןוא טנייוועגסיוא ,טליטשעגנייא ןַא ןופ הגרדמ

 לסיב סָאד רָאפ טצעז ןוא ןעמָארק יד קירוצ טנפע ןוא ןרערט יד ּפָא טשיוװ
 ,םירדח ןופ טייקיטסייג עשידניק

 -טינ יד ןַארַאפ זיא לוח ןופ טסיירט רערָאלק רעד רעביא רעבָא
 דליב טרעוו'ס ןעוו ,גנַאזעג טרעוו'ס ןעוו ,טרָאװ ןופ טסיירט עכעלרעלקפיוא

 ךיז רַאפ םימחר קיטש ַא טעָאּפ ןֹופ טנַאה רעטוג רעד ןיא טרעוו'ס ןעוו ןוא

 עזג רעליבַאנרעשט סיקסרעװט ןופ תובא תוכז רעד זיא רשפא .ןײילַא
 רעדעי ןיימ ןקידתודוס טימ טלַארטשַאב ױזַא טָאה רע ןעוו ,ןענַאטשעגיײב םיא
 ,"ידש; גנַאזעג ןייז ןופ טרָאװ

 ,סיורג יד תוחול יד יװ ,טרָאװ א רעטרעװ ןופ

 זה ןופ ןריט ףיוא ןבעל ַא ןײטשּפָא טעוװ

 --- ךָאװ יד ןטיה ןוא ,תבש םעד ןטיה ןוא

 ,ךות ןטושּפ ,ןטושּפ ןופ ןוחטב

 ,ןייגוצ ןסַאג יד ןופ דיי א ןעמוק טעװ
 ,ןייװעג שידיי ןופ ןוא רוד ןופ רעטצעל רעד

 --. טָארט ןיא םירוסי טימ לעװש רעד ףיוא ןייטש ןוא
 ,טָאג ןופ ןכייצ א ךָאנ רעגַאב ןפיט ןיא
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 ,טנַאװעג רעכייוו יװ עכייוו ַא ,הזוזמ יד
 ,טנַאה ענעגיוצעצ סנדיי םעד ןשוק טעװ
 -- דָאנג ןיא ןוא ור ןיא דימת יװ ,ןעקנעש םיא
 ,דוס ןקיבײא םעד ,עלַא ןופ ןטספיט םעד

 ,(196 טייז)

 זיולב .טושּפ ױזַא טשינרָאג זיא "ךות ןטושּפ ,ןטושּפ ןופ, ןוחטב רעד
 סע טרעוו ּפַאכ ןקידכרדה-תציפק ,ןשידיסח םעד ןופ טײקשינָאקַאל רעד ךרוד
 ןשוק טעװ הזוזמ עקידאובל דיתעל יד זַא ,ךעלביולג וליפא טרעוו סע ןוא טושּפ
 ,דוס ןקיבײא םעד ןעקנעש םיא ןוא טנַאה ענעגיוצעצ סנדיי םעד

 רעד ןופ סעּפע ןַארַאפ זיא ןזרעפ סיקסרעווט ןיא ןוא .ןימאמה ירשא
 לָעפַאב ןסיורג ןופ חוכ ןטימ ןבָאה סָאװ ,סעדייז עקרַאטש ענייז ןופ הנומא
 עכלעזַא ןיא וליפא ,ןדיי תורוד ףיוא טײקידװעטלַאהסיוא ןעגנואווצעגפיורַא
 .סיוא ךיז ןזָאל תוחוכ יד זַא טכַאדעג ךיז טָאה'ס ןעוו ,ןטייצ

 ןַאמ-םקלָאפ רעמריניפַאר םעשטַאקט

 רעדיל ךוב ןענישרעד סָאװ-רָאנ ןייז ןופ ,דיל טשרע ןייז ןיא ךלַאב ןיוש
 םעיינ ַא טימ שטַאקט למיז ריאמ טשַאררעביא ,"דרע רעד ןופ טיירש טולב;
 םַארג ןופ טייקיינ יד רעבָא ."רעהפיוא ןָא , טימ "רפוש; טמַארג רע .םַארג
 םידַאמ ַא זיא סָאװ ,רעטכיד םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ טינ דָארג זיא
 -טקלָאפ ,דיל-סקלָאפ םוצ רעטנעענ טייטש דיל סשטַאקט .ןעמַארג עטוג ףיוא
 ץנַאג .קידתומימת לָאמ עלַא טינ ןענייז ,ךעלטרעוו-טקלָאפ יו טקנוּפ ,רעדיל
 זַא גָאז ךיא ןעוו זיא .שירעדניפרעד ןוא גולק ןוא ףרַאש ייז ןענייז טפָא
 יז זַא ,ןגָאז וצ טינ ךיא ןיימ ,דיל-סקלָאפ םוצ טנעָאנ ןענייז רעדיל סשטַאקט
 קידתוחקּפ ייז ןענייז טּפָא ץנַאג ,טרעקרַאפ ,רעדיל עוויאַאנ-קיצרַאה ןענייז
 ןענייז ייז רעבָא ,טרָאװ ךעלפערט ַא ןגָאז ןענעק ןוא שירעלַאפניײא ןוא
 ,רעדיל-סקלָאפ יו ךעלּפעשסיױא

 :יתאטח אלש אטח לע ,טָאג ,ךיז גָאלש ךיא
 ,דלוש רעדעי ןופ ןייר זיא'ס -- ץרַאה ןיימ עז טָא
 עסָאק ןוא קַאה טימ טָאה יז --- טנַאה ןיימ עז ןוא
 ,טלושעג טשינ לָאמנייק ךיז ּפעק ןקַאה וצ

 (7 טייז)

 תורוש ריפ יד רעבָא ,גָאז רעכיילג ַא זיא "יתאטח אלש אטח;? רעד
 סנטָאש ןייק טינ ןבָאה ייז ,ןגָאז טלָאוװעג טָאה רעטכיד רעד סָאװ ץלַא ןענייז
 . ייז לייוו ,טרָאװ ךעלטיא ןופ ןיימ ןצנַאג םעד סיוא ןּפעש רעטרעוװ יד ןוא



 204 ןָאט-סקלָאפ רעטריניפַאר סעשטַאקט

 .דיל-סקלָאפ ןופ ךיא דייר ןיז םעד ןיא ןוא .גנַאלקכָאנ ןייק טינ ןבָאה

 -ַאב טליפ ןעמ לייוו ןופרעד האנה ןעמ טָאה דיל-סקלָאפ ַא טנעייל ןעמ זַא

 .וצרעד ףתוש ַא זיא רענעייל רעד זַא ךעלרעפנייש

 עדַאטס ענייר ןייד ,טריה סלארשי ,עז ,ָא
 ,טור ןייד טלַאה סָאװ םעניירמוא םעד עז ןוא

 6 טייז)

 ענייר ןענייז סָאד ,ןעלּפערּפ ןענעק ןּפיל ךס ַא סָאװ תורוש ןענייז סָאד
 "רעד רימ ןבָאה ,ייז ןענעייל ױימ ןעוו ןוא .רעטרעוװ-סקלָאפ עקיטכיצ ןוא
 .ייז ןופ סױרַא טנוװַאד סָאװ ,לוק קידרוביצב םעד ןופ האנה ,טשרקיע

 ָאד ביוא ןוא ."יודיווע דיל ןטשרע ןופ טכַארבעג ךיא בָאה ןטַאטיצ עדייב
 ןעק ,ןָאט-הליפת ַא ןוויכב טריזיליטס רעטכיד רעד זַא ,ןגָאז ךָאנ ןעמ ןעק
 ,רעדיל ענייז עלַא ןופ ןרעהסױרַא ןָאט-סקלָאפ םוצ גנוגיינ יד רעבָא ןעמ

 ןטלַאהַאב וצ ךיז טסיזמוא זיא'ס ןוא

 ,ךיוה-למיה םערוט ןיא
 ןטלַאּפש ןעיירשעגייװ ענייד לייוו
 ,ךיוא ןעלמיה ןביז יד

 ןעמ ."ןיהואוו ָאטינ, --- דיל ןטייווצ ןופ דלַאב ןענייז תורוש ריפ יד
 ,ןזיוועג ןטלָאװ סָאװ ,תורוש ןעגנערב סנייז דיל רעדעי ןופ טנעקעג טלָאװ

 ,קלָאפ ןופ ליֹומ ןכרוד ןדייר וצ סעווינַא טשירעטכיד יד טָאה שטַאקט זַא

 -רַאפ ,םַארג ַא טימ רעדָא טרָאװ ַא טםימ ליּפש ַא ךיז טיג רע ןעוו וליפא
 ןפיוא טנַאה ַא טגיילעגפױרַא ןײלַא ךיז טלָאװ רע יו ךיילג סע רע טרעיילש
 טסנרע ןַא ןגָאז קלָאפ סָאד לָאז ,ןליּפש וצ ףיוא ךיז רעה : טגָאזעג ןוא ליומ
 "נוצע יוװ טרָאוװ ַאזַא זיא רַאפרעד ןוא ,טייצ רעטסנרע רעזדנוא ןיא טרָאװ
 "םרודא ַא יו רעמ טינ "טרעדנוזעגּפָא, טימ טמַארג שטָאקט סָאװ ,"טרעט
 רעזדנוא טימ ,"ןיהואוו ַאטינ; סנייז דיל סָאד טקידנערַאפ רע ."סייר
 : "יירשעגסיוא סנעמעלַא

 ,ןענירטנַא ןָארב ןייד ןופ טינ ןָאק ךיא

 ,ןיהואוו ָאטינ --- קלָאפ ןיימ

 ןעניפעג טינ ךיז לָאז ךיא ואווַא

 ,ןילבול ןוא עשרַאװ זיא

 ןוא עשרַאװ; םוטעמוא זיא ,רעגָאלקַאב ןוא םילבא יד ,זדנוא רַאפ זַא

 ,ןעז וצ ליואוו זיא'ס ןוא גנוטכַארטַאב-סקלָאפ עשידיי עטוג זיא --- "ןילבול

 דיי רעדעי ייב ןגיל סָאװ רעטרעוו רַאפ קורדסיוא טניפעג רעטכיד רעד יו
 ,גנוצ רעד ףיוא

 ןיא טציא ךָאנ ןטלַאהעג ךיז טלָאוו דיל-סקלָאפ עשידיי סָאד ןעוו

 עטסכעה יד טכיירגרעד טָאה סע זַא ןגָאז טנעקעג ןעמ טלָאװ ,ןעלקיװטנַא
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 ןעקנעדעג ףרַאד ןעמ .רעדיל סשטַאקט ןיא גנולקיװטנַא עטסטריניפַאר ןוא |
 רעטכיד רענעמוקעגמוא רעד .םינָאנַא לָאמ עלַא טינ ןענייז רעדיל-סקלָאפ זַא
 סָאד טכוזעג טָאה רע רעבָא ,רעטכידסקלָאפ ַא ןעוועג זיא גיטריבעג יכדרמ
 ,טגָאזעג טלָאװ'כ ;עלענָאיצידַארט-רשכ סָאד ,ערַאטנעמעלע ןוא עוויאַאנ
 -סקלָאפ עטלקיװטנַא-ךיוה ןענייז רעדיל סשטַאקט .עלענָאיסנעמיד-ייוצ סָאד
 יד יװ ,המשנ-סקלָאפ ערערעכייר ַא ןופ קורדסיוא רעד ןענייז ייז .רעדיל
 -רַאפ רעדיל סשטַאקט .גנַאזעג רַאפ ןבירשעג הליחתכל ןענייז סָאװ רעדילו
 עלעודיווידניא ןייק טינ זיא גנַאזעג סָאד שטָאכ ,גנַאזעג ןגייא רעייז ןגָאמ|

 ,קיזומ
 -סקלָאפ עשידיי סָאד ןעמונעג טָאה סָאװ ,ןדיי ייב רעטכיד ןייא ןַארַאפ

 רעווש טינ זיא'ס .עיזעָאּפ רעלעודיווידניא ןיא טלדנַאורַאפ סע ןוא דיל
 ןרַאטנעמעלע םעד ןופ טָאה סָאװ ,רעגנַאמ קיציא זיא סָאד זַא ןפערט וצ
 טָאה ןח םעד רַאפ זַא ,תמא .ןח ןקיטרַאנגײא ןַא ןגָאלשעגסױרַא דיל-סקלָאפ
 טינ ןיוש ןסַאּפ סָאװ ,ךעלעבירג"ןח עקידרדסכ טפַאשעגנייא ךיוא ךיז רע
 ךיז טָאה רֶע זַא ,תמא ךיוא זיא'ס .םינּפ טרעטלערַאפ ןייז וצ קרַאטש ױזַא
 ,רומזמ ַא יוװ ןײלַא ךיז ןופ ןיוש טייג סָאװ ,חסונ ןטכייל וצ ַא טפַאשעגנייא
 טסידַאלַאב רעכעלרעדנואוו רעד טָא זַא ,קורדנייא םעד סע טכַאמ לָאמטּפָא
 ,שטנעמ רעשיטקַארּפ ןוא רעגולק ץנַאג ַא זיא ,טעָאּפ רעשילַארטַאעט ןוא
 זיא דיל-סקלָאפ סָאד זַא ,טסייוו סָאװ ןוא ןיילַא ךיז ףיֹוא ןיבמ .ַא זיא סָאװ
 ןוא ,לרעדעפ-עווַאּפ ַא ןופ ץיּפש ןפיוא ,קנַאדעג ַא רַאפ עיגָאלָאּפַא עטוג ַא
 .עלעיק שיטעָאּפ קידנקלעמ טוג ַא ללכב זיא

 ,רעגנַאמ יו רעטכיד ַאזַא ןופ טסַארטנָאק רעטולָאסבַא רעד זיא שטַאקט
 שטַאקט ןוא טרעגנַאמרַאפ סע ןוא דיל-סקלָאפ סָאד ןעמונעג טָאה רעגנַאמ
 רעד ,ןָאט-סקלָאפ ןיא ןצלָאמשעגנײרַא סע ןוא ןיילַא ךיז ןעמונעג טָאה
 : תווינע רענעריובעגנייא ןַא ןופ טדייל שטַאקט למיז ריאמ רעטכיד

 ײװ ןייד טלַא זיא וד יװ {קלָאפ ןיימ
 .ןעיירש ןייד ---- טלַא זיא ייװ ןייד יװ ןוא

 ,יירשעג טלַא ןייד יינספיוא יירש ךיא

 .ןעיינַאב טינ םיא טרָאװ ןיימ טצוװיס שטָאכ

 ,(10 טייז)

 סקלָאפ םעד טדער רע רָאנ ,יירשעג סקלָאפ םעד רע טיירש רָאנ טינ
 -רעביא ךיז רעדָא) טדערעגנייא ךיז טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ץלַא ןוא דייר
 "יווידניא רַאפ .יירשעג עטלַא סָאד ןעיײנַאב טינ ןעק טרָאװ ןייז זַא (טגייצ
 רעטכיד ַא .יריקדַארַאה רעקיסיוארָאפ ַא ןעוועג סָאד טלָאװ גנוטכיד רעלעוד
 סָאד ןעיײנַאב טינ טעװ טרָאװ ןייז זַא ,הליחתכל ּפָא ךיז ייב טכַאמ סָאװ
 ןליו םעד ןוא קשח םעד ןעמונעגוצ שוריפב ךיז ייב טָאה ,יירשעג עטלַא
 רעשידיי רעד וצ ןעמוק וצ ןסיוא טינ זיא שטָאקט רעבָא .רעדיל ןביירש וצ
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 רעלעודיווידניא רעדָא ,טרָאװ לעודיווידניא ,לוק לעודיווידניא ןַא טימ עיזעָאּפ
 ןוא ,קלָאפ ןטימ ןגָאלקטימ ליוו רֶע ,קלָאפ ןטימ ןעגניזטימ ליוו רע .םרָאפ

 קיטכיצ ןוא ןייר זיא טרָאװ ןייז .גייצעג שירעטכיד טוג רע טָאה םעד רַאפ
 -סקלָאפ ןקיטכירפיוא ןַא ןופ קנַאדעג רעטסנרע רעד זיא קנַאדעג ןייז ןוא
 רעד ,שטנעמ-סקלָאפ ןטנעגילעטניא ןופ טצָאּפ רעד טינ זיא רֶע .שטנעמ
 ןצַאשּפָא ןוא ןעמענפיֹוא ןעק שטנעמ רעכעלטלעוו-שידיי רעטנעגילעטניא

 רענעגייא ןייז רעסיוא ןעייטש סָאװ ,רעטכיד עלעודיווידניא ןוא ערעדנוזַאב
 רעײז רעבָא טבירש רע ,רעטכיד רעייז טינ זיא שטַאקט .גנורַאפרעד
 ןבירשעג ייז ןטלָאװ ןוא --- ייז ןופ רעטסטרילוקיטרַא רעד זיא רע ,גנוטכיד
 -- ןגָאז טנעקעג רעדָא ,טגָאזעג ךיוא ייז ןטלָאװ ,רעדיל

 ,ןברק ןדעי טימ טססוגעג בָאה ךיא שטָאכ ןוא

 ,דנַאש ןיימ וצ ןבילבעג רימ ךיא ןיב ןבעל ךָאד
 ןברָאטשעג טינ ןיב'כ סָאװ ,ןעלביא ךימ ךיז ןופ לָאז'ס זַא

 ,דנַאטשרַאפ םעד ןרָאלרַאפ טינ וליפא בָאה ןוא

 411 טייז)

 טימ ליּפש ַא ךיוא ךיז רע טיג דיל ןבלעז ןופ זרעפ ןקידרעטייוו ןיא
 ןופ טייקכעלגעמ-םַארג יד טוג ןעק שטַאקט --- "רעיאמט; ןֹוא "רעמָאי , םַארג ַא
 רעכעלטלַאהניא ןַא זיולב זיא רעטרעוו יד ןופ טלַאהניא רעד רעבָא ,שידיי
 זיא'ס רעבָא ,רעסַאװ םינורחא-םימ יװ ,דלַאב ןיוש טגנילק סָאד .טלַאהניא
 ןעמַאװצ ןעמוק ייז זַא ,דיל לעודיווידניא ןַא ןופ רעטרעוו .ױזַא טרָאפ
 ,רענעייל םעד ןבעגרעביא ךיז ףרַאד טלַאהניא רעייז זַא ,ךיז ןקידנעטשרַאפ ןוא
 -ילג ַא ןופ טלַאהניא ןַא ,רעקידנרירָאפסָאפ ַא טלַאהניא רעייז טשרע זיא

 םעיינ ַא ףיוא (ןטרַאװ טזָאל ןוא) טרַאװ ןוא ךיז טשעל ,ףיוא טכייל סָאװ ,גילפ

 ,טכיולפיוא

 רעד ,תורוש ןופ טלַאהניא רעשיגָאל רעד זיא טלַאהניא רעכעלטלַאהניא

 טינ טזָאל סָאװ ,דיל-סקלָאפ ַא ןֹופ טלַאהניא רעטולָאסבַא ,רעכעלּפעשסיױא
 ןעמַארג עיינ יד טימ ןיוש תורוש ריפ יד ןענייז רַאפרעד .ןעקנעב ךיז ךָאנ
 ,לוק-רעדיוו ןייק טינ טָאה סָאװ ,טלַאהניא טימ לופ "רע'אמט; ןוא "ועמָאי;
 ' :טכילרעדיוו רעדָא

 -- רעמָאי ןטמַארגעג א --- רעדיל ןביושעג ךָאנ ןוא
 ,ביילברעביא ןָא טדנעלרַאפ טרעװ סָאװ ,קלָאפ ןופ טולב טימ
 ,רעאמט רעד טלעװ רעד וצ הלטבל הנעט ַא

 ,בייל רעזדנוא ןופ טכַאמעג ,ףייז טימ טנעה יד טשַאװ סָאװ

 ףתוש ַא טױעװ ןעמ ןוא .טלַאהניא-רעדיוש סנעמעלַא רעזדנוא זיא סָאד
 רעמ ,ן'רזח'רעביא ךיז טליו'ס .סע טנעייל ןעמ תעב ,םענעבירשעג םוצ
 טלעו רעד וצ הלטבל הנעט ַא; -- קורדסיוא ןקידנרָאצ םעד ,לָאמניײא יו
 ,"בייל רעזדנוא ןופ טכַאמעג ,ףייז טימ טנעה יד טשַאװ סָאװ ,רע'אמט רעד
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  ףימ יו רעסעב זדנוא רַאפ סעפע ןגָאז סטעָאּפ םעד רָאנ טינ זיא עיזעָאּפ
 ןגָאזשרעדנַא עקידנשַאררעביא סָאד ןזיא עיזעָאּפ רָאנ ,טגָאזעג סע ןטלָאװ
 טימ ףוג ַא טגירק סָאװ ,קנַאדעג ןופ טכיולפיוא רעקיטכיל-לקנוט רעד

 -קנַאדעג .המשנ יד ךיוא ןענָא ןוא קנַאדעג ןופ ףוג םעד ןעעז רימ .המשנ ַא
 עכעלטלַאהניא ןוא ,טײקכעלקנַאדעג עשיטעָאּפ ןבָאה ךיוא זומ עיזעָאּפ עכעל
 ,רעטרעוו יד טימ טלַאהניא םעד ןּפעשסיוא טינ רָאט עיזעָאּפ

 ןופ רע טפרַאװ לָאמטּפָא זַא ,דיל-ססקלָאפ םוצ שטַאקט זיא טנעָאנ ױזַא
 : ןָאט-סקלָאפ ןיא טקעריד טביירש רע ןוא ןלעטשנָא עלַא רעטנורַא ךיז

 ,עלעדיי ןיילק ,ישעלויל
 ,םַאטש ןופ עלעגייווצ

 עלעדילגיו יינ ַא גניז'כ
 ,םַארג ןטלַא ןא טימ

 ?לצלעגיװ ןייד ,דניק ,זיא ואוו
 ,ָאטינ --- עלעגיוו
 עלעגיצ ןופ טרָא ןפיוא
 יהער היח ַא טייטש

 :ץכערק-סקלָאפ ַאזַא טימ ךיז טקידנע דיל סָאד
 יעלעדיי ןיילק ,ישפלויל

 ,דניװ ןוא רימ זיא ייװ
 ץלעדילגיו אזַא סָאװ

 .דניק ןיימ וצ ךיא גניז

 טיג סָאװ ,דיל-סקלָאפ םוצ גנַאגוצ רעטקעריד רעטייווצ ַא זיא טָא ןוא
 : ןריזַארפַארַאּפ וצ טייהנגעלעג ַא רעטכיד םעד

 "לקינַאג ןפיוא רימ סױרַא ייג ךיא

 ןצרַאה ןיא ךיל סָאד טגנילק רימ
 ,עלעגייפ ןייק טינ ןעילפוצ טמוק

 .עצרַאװש ַא ָארק א טמוק'ס רָאנ

 ,ערעטצניפ יד ָארק יד ױזַא טינ
 -- לטיװק עטכַארבעג סָאד יװ

 (32 טייז)

 ןעק רע .דיל-סקלָאפ ןופ ןח ןכעלנעזרעּפמוא םעד טגָאמרַאפ שטַאקט
 רַאפרעד .ןלָאמ טינ ייז ןעק רע רעבָא ,ןליפעג ןריפַארגָאטָאפ טנכייצעגסיוא
 ךיז טלַאהַאב שטַאקט ,עיזעָאּפ ןוא גנוטכיד-סקלָאפ ןשיווצ דיל ןייז טגיל
 ךיז ןעק רע .םינָאדװעסּפ ןעמעװקַאב ַא רעטניה יוו דיל-סקלָאפ םעד רעטניה

 ןייז וצ טפָא טגנילעג םיא .ןוויטָאמ עשילביב טימ ןָאט הצע ןַא גולק ךיוא
 ןוא "ןוויטָאמ עשילביב , ענייז ןיא ,טנורגרעטניה ןשילביב ַא ףיוא ,שיריטַאס

 רעטשרע רעד ןיא ןבעגעג ןרעוו סָאװ רעדיל ענייז ןופ עכעלטע ןיא ךיוא
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 םוצ הנעט עטכערעג ַא ,טָאג וצ הנעט ַא זיא טָא ,ךוב ןייז ןופ גנולײטּפָא
 ךעבענ זיא סָאװ ,ןעמהרבא ףתוש ַא רַאפ טמענ הנעט יד ןוא ;טָאג ןשידיי
 : ןרָאװעג טרַאנעגּפָא סואימ

 םהרבא ערז
 -- לייצרַאפ ןוא עניימ םיתמ יד לייצ ךיא
 .ןרעטש יד יװ ,ןלייצרעביא םוצ טינ ןענייז יז
 ? לילמ המ ,רמוש :דחפ ןיא גערפ ךיא

 ןרעה ךימ טזָאל םישודק עיינ ןופ רע ןוא

 ,טנַאה רעד טימ ךיז ּפָאק םייב ּפַאכ ןוא לייצ ךיא

 ,םינּפ ןיימ ףיוא רעדינַא לֵאפ ןוא לייצ ךיא

 ,דמַאז יװ ,ליפ םיתמ עניימ ןענייז סע

 | ןעמָאז ןייד טרעמרַאפ טָאג יװ ,עז ,םהרבא

 (15 טייז)

 סגורפ יװ רעטריסנעדנָאק ןוא רעקיטפערק ,טגָאזעג קיטפערק זיא סָאד
 זַא ןלעטשרָאפ טנעקעג טינ רָאג ךיז טָאה דיל סגורפ ."ןרעטש ןוא דמַאז;
 ,םיתמ ןיא "ןרעטש ןוא דמַאז; יד ןלייצ עקַאט ןלעוװ רימ

 יה ,ןגורפ ןופ סעפע ןַארַאפ ללכב זיא רעדיל עשיריל סשטַאקט ןיא
 ןופ ןעגנולקיװטנַא עלַא רעביא ןעגנורּפשעגקירוצ זנורב טלָאװ רעטכיד רעד
 ןיא לייוו ,ןגורפ ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טלָאװ רע יוװ ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד
 ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,דיל-סקלָאפ ןטימ טפַאשהבורק יד טליפעג ךיז טָאה םיא
 : ןפַאש ןיא ןטלַאהעג

 ,ןבעל סָאד טשטנעבעג לָאמַא בָאה ךיא
 ; ליפא טינ ךיא טליש רעדניצַא
 ,ןבעגרַאפ זייב סָאד לָאמַא בָאה ךיא
 ,הליחמ ןייק טינ טעב תועשר רָאג

 (20 טייז)
 :זרעפ אזַא זיא רעשיגורפ ךָאנ

 ,תוסוכ"עברא יד --- ךַאמש ןוא דנַאש
 ; טדיז םישודק ןופ טולב סָאד ןעװ

 סהשמ ןייק טינ סָאװ ,זדנוא זיא יו
 ,טימ רעזדנוא ןופ ףיוא ןעייטש

 (24 טייז)
 עריטַאס יד טנעָאנ זיא םיא .ןעלבַאפ עטוג ךס ַא ןבירשעג טָאה שטַאקט

 -עלַא םעד ןסַאּפוצוצ םיא טגנילעג טפָא .לבַאפ ןופ לכשה רסומ רעד ןוא
 "םערוטש ןכָאנ, דיל ןייז ןיא יװ ,ןוויטָאמ עלַאנָאיצַאנ וצ ןָאט-לבַאפ ןשירָאג
 ,טרעטיצעגכרודע םיוב ַא וצ ןכילגרַאפ טרעוו קלָאפ עשידיי סָאד ,(42 טייז)
 ,םערוטש םעד ןייז לחומ ךָאנ ןעק םיוב רעד תעב רעבָא ,"טרעטיוועגכרוד
 -- ןבילבעג לארשי קלָאפ סָאד זיא ,דנואוו יד םיא טשוק ןוז יד לייוו
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 .ןייגוצפיוא ואװ ,טרָא ןַא ןָא
 ןבעגרַאפ וצ זיא ריד רַאפ טינ

 יןיילַא רענעבעגרַאפ טינ

 (42 טייז)

 ןעמוק ,טפַאשטנעק ןייז ןוא טפַאשגולק עשיקלָאפ ענעריובעגנייא ןייז
 עשילביב יד .ןוויטָאמ עשילביב ענייז טביירש רע ןעוו ,ץינוצ קרַאטש םיא
 ףרַאד רע לייוו ,"םינָאדװעסּפ-סקלָאפ , ןימ ַא ךיוא םיא רַאפ ןענייז ןוויטָאמ

 ןטלַא ןַא יו רעמ טינ טפָא ץנַאג -- שטייט ַא זיולב רָאנ ,ךיז ןבעג טינ
 "לובמ ןכָאנ; דיל ןייז זיא יױזַא .השורי סקלָאפ רעזדנוא ףיוא --- שטייט
 "לובמ ןכָאנ; .טייקיטייצטנייה רעזדנוא ףיוא שטייט רעשיכ"נת קיטש ַא
 -נעמָאק רעקירעיורט ַא זיא'ס .ךוב ןיא דיל עטסעב סָאד רשפא זיא
 -טיוט ףיוא ,יובפיוא ןשיגַארט רעזדנוא ףיוא ןוא ןברוח רעזדנוא ףיוא רַאט

 : ןטנעמַאדנופ
 : ןגיובנגער רעד טסיירט ןקלָאװ ןופ

 -- ,יינספיוא ןָא בייה ,רענענורטנַא

 ןגיובעג ,דלוש ןיא טייטש חנ רָאג

 ,ייברַאֿפ םיא זיא טיוט רעד סָאװרַאפ

 ,לובמ ןופ ץרַאװש ,דרעיץרַאװש טבָארג רֶע
 ,טעפ לובמ ןכָאנ זיא דרע יד
 ,לבַארג ןייק ןָאט טינ לָאז רֶע ואו רָאנ
 .טעלעקס ַא ןופ ןייב א ףיוא טייטש

 ,םיתמ יד יײװ :טרעמָאי חנ ןוא
 ,ייו עקידעבעל יד ךיוא רָאנ

 ,ןסייװ ייז ןעװ ,ןצנַאלפ ןזומ סָאװ
 .ייז ןצנַאלפ סנימלע-תיב ףיוא זַא

 ןברַא וצ טמיטשַאב זיא רימ ,רָאװרַאפ
 ,ליורג ןופ טעפ זיא סָאװ הלחנ ַא

 ,ןברַאש ןטיוט ןופ טסקַאװ סָאװ טכורפ יד
 .ליומ עקידעבעל'ס ןזייּפש לָאז

 ןצנאלפ לעװ ךיא ןעװ ,טָאג ,רימ ביגרַאפ

 ןייװ ןעקנירט ןוא ןטרָאגנײװ ַא
 ,ןצנַאגניא ןקעדּפָא ךיז לעװ ןוא
 --- ןייז ןופ דנַאש רעד ,דנַאש ןיימ רָאג ןיא

 וצ ךיז טביוהרעד סָאװ עירָאגעלַא ןַא רעבָא ,עירָאגעלַא ךיוא זיא סָאד
 "רַאפ ,ןייטשרַאפ דיל-חנ סשטַאקט ןופ ןעק ןעמ .קיטייוװ ןלַאנָאיצַאנ רעזדנוא

 רעזדנוא ףיוא זמרמ זיא רעטכיד רעד .,ןלױּפ ןופ טציא ןפיול ןדיי סָאװ
 רעמ ןליוו ייז לייו ,סנימלע:-תיב ףיוא ןצנַאלפ טינ רעמ ןליוו ייז .טנייה

 עקידעבעל'ס ןזייּפש לָאז ,ןברַאש ןטיוט ןופ טסקַאװ סָאװ ,טכורפ יד/ זַא ,טינ

 ."ליומ



 += ָאמוה
 ר ָא ם ו ח

 וצ רעווש רעייז סע זיא ןגעווטסעדנופ ןוא זיא רָאמוה סָאװ ןסייוו עלַא
 עקיטַארַאק-ןצכַא עתמא סָאד ןלייטסיוא ליוו ןעמ ןעוו טּפיוהרעד .ןריניפעד
 זיא רָאמוה .םרָאפ רענייר ַא ןיא ןטלעז ךיז טניפעג סָאװ ,רָאמוה ןופ דלָאג
 -רָאמוה עסיורג יד .לאירעטַאמ-יור ךס ַא טימ ,ץרַא טימ טשימעג טּפָא
 ןבָאה ייז ןוא ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןרָאמוה ךס ַא טגָאמרַאפ ךיוא ןבָאה רעלטסניק
 ןבָאה ייז זיב ,ןרָאמוה ערעיז ןופ עמַאג רעצנַאג רעד טימ טצונַאב ךיז
 ,ץנַאטסבוס םענייר םעד טכיירגרעד

 םינתוחמ עטייו ןייק טינ וליפא ןענייז טָאדקענַא ,ץיוו ,קסעלרוב
 .רעלטסניק-רָאמוה םוצ שיטיזַארַאּפ טפָא יז ןּפעלק ךָאד ןוא רָאמוה ןופ

 ןיא ןייז וצ שיטסיווגניל וליפא .גנומיטש טימ ןָאט וצ רעכיז טָאה רָאמוה

 ןעמרָאפ ערעדנַא עלַא יד .עניול רעטוג ַא ןיא ןייז וצ טניימ ,רָאמוה ןטוג
 -- רעטרעװ ערעדנַא ןיא .גנומיטש ןייק טינ ןּפַאש סנגינעגרַאפ-ךַאל ןֹופ
 רעטכעלעג סָאד .ערעפסָאמטַא רעקיטסייג ַא ןופ ןסקַאװסױרַא זומ רָאמוה
 תעב ,רעלענַאיסנעמיד-ריפ ַא וליפא ןוא ,יירד ַא טפָא זיא טפַאש רָאמוה סָאװ
 טינ ןבָאה ןוא עטסָארּפ ןענייז סנגינעגרַאפ-ךַאל ןופ ןעמרָאפ ערעדנַא עלַא
 ,גנַאלקכָאנ ןטקנעברַאפ ןייק

 לייוו ,רָאמוה רענייר ןענייז תוישעמ-רעדניק עשיטעטַאּפ סמכילע םולש
 ,שיטַאמעט רעטכעלעג ךרוד ןענייוו רעדָא ,ןרערט ךרוד ןכַאל ייז סָאװ ץוח ַא
 ,ץענערג רעטשיװעגּפָא רעד ןופ ןליּפשיב עכעלרעדנואוו ךיוא ייז ןענייז
 זדנוא טמערַאװ רעלטסניק רעלַאינעג רעד .קיטסירָאמוה ןוא קיגַארט ןשיווצ
 לעוּפ ַא יװ ןעמוק רָאנ ןעק סָאװ דיירפ ַא טימ ,תוישעמ-רעדניק ענייז ןיא
 שיזיפ ןייק טינ ןיוש טכוז סָאװ ,רָאמוה ןטולָאסבַא םעד ןכיירגרעד ןופ אצוי
 .רעטכעלעג ןופ המשנ יד רָאנ ,רעטכעלעג

 ,טסירָאמוה רעטשימעג רעד טפָא ץנַאג רע זיא ןכַאז ערעדנַא ענייז ןיא
 רעבָא ,ליצ ןייז ןכיירגרעד וצ ידכ ןעמרָאפ עלַא טימ ךיז טצונַאב סָאװ
 -עגפיורַא טָאה סָאװ ,רעלטסניק-רָאמוה רעד רע זיא תוישעמ-רעדניק יד ןיא
 ףעמונַאב םיא ןוא רעטכעלעג ןופ לּפַאטש ןטסכעה םעד ףיוא טרעטעלק
 עקידיירפ ַא יו רָאנ ,עיזָאלּפסקע ןַא יו טמוק סָאװ ,לַארּפעצ ןשיזיפ ַא יו טינ
 ,םירביא עלַא ןיא ךיז טייגעצ סָאװ ,עידָאלעמ

 ןגינעגרַאפ ַא זיא טיג רָאמוה סָאװ ,ןגינעגרַאפ סָאד זַא ןעמעננָא ןזומ רימ
 .ןבעל ןופ ףױלטנַא ןייק טינ ןוא ןבעל ןופ לייט ַא זיא ןוא טייקנביוהרעד ןופ
 וצ טינרָאג טָאה ןוא ןבעל ףיוא טריזַאב זיא רָאמוה רעתמא --- רעמ ךָאנ
 ןעוו ,טניימעג טָאה ןילַא םכילע םולש יװ ,טנוזעג סָאד ןעניוש טימ ןָאט
 סָאד טינ טּפָא טניוש רָאמוה רעטוג .טנוזעג זיא ןכַאל זַא ט'הצעעג טָאה רע
 ,עדָאירעּפ רעטשרע ןייז ןיא טּפיוהרעד ,דנַאלסור ןגעוו רָאמוה סלָאגָאג .טנוזעג



 ןעמונעג ךות ןיא 24

 ,רעקידינש ַא ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,רעקידנעניוש-טנוזעג ןייק ןעוועג טינ זיא
 טיהעגסיוא ,ללכ ךרדב ,ךיז טָאה לָאגָאג שטָאכ ,רעקידנּפַאשרַאפ-קיטייװ ַא
 זיא סָאװ ,?רָאזיװער, ןייז ןיא ץוח ַא ,עריטַאס רעשירעּפָארטש רעד ןופ
 -- ,טרעקרַאפ ,רעדָא ,לגיּפש רעמורק ַא יװ ןרָאװעג ןבירשעג הליחתכל

 ,הרוצ רעמורק ַא ףיֹוא לגיּפש רעכיילג ַא
 ,קיזומ ןיא טַאלג טינ ןוא ,קיזֹומ ןיא רָאמוה ןגעוו ןעמ טדער טּפָא ץנַאג

 ,תולוק עשהיח ,ןעגנַאלק ןכַאמכָאנ טימ ןָאט וצ ליּפש ַא לָאמַא ךיז טכוז סָאװ
 טזייוו'מ רָאנ ,ףעיפָאקָארּפ רעדָא ,ןעס-ןעס ייב יו ןיב ַא ןופ ןעמושז סָאד יצ
 סָאד ןוא .טרַאצָאמ רעדָא ןעוָאהטעב ,ןעדייה ןופ רָאמוה םעד ףיוא ןָא טּפָא
 טביולרעד ךיז קיניזטסואוַאב ןבָאה רעלטסניק עסיורג יד ןעוו טינ ךיוא
 רע יצ ,ךיז טבושי רע ןעוו ,טעטרַאווק ַא סנעווָאהטעב ןיא יװ ,ץיוו ַא ןכַאמ וצ
 ,ןופ רָאמוה ןרעליטבוס םעד טניימ ןעמ רָאנ ,טלעג"הריד ןייז ןלָאצַאב לָאז

 רעדָא ,לײט-םָאנָארטעמ םעד טימ עינָאפמיס עטכָא סנעװָאהטעב ,ןגָאז רימָאל
 טימ רעדָא ,רָאמוה טימ שממ טלדורּפש סָאװ ,טיילפ רַאפ עטיאוס ַא סכַאב

 ןופ הגרדמ רעד וצ רעטכעלעג טביוהרעד סָאװ ,דיירפ רעטולָאסבַא רעד

 .קיגַארט
 זיא 'ס .עיזעָאּפ ןיא לָאמַא ךיוא ןעמ טניפעג רָאמוה טרָאס ןבלעז םעד

 ַא ייב םיא ךָאנ טקנעב ןעמ רעבָא ,רָאמוה רעגייטש םעד ןריניפעד וצ רעווש

 טינ ָאד דער'כ זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ןייב יו ןקורט ןענייז סָאװ ,ןטעָאּפ ךס

 םעד ףיוא טפָא ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעדיל עשיטסירָאמוה עטקעריד ןגעוו

 טלַארטש עיזעָאּפ ןיא רָאמוה רעד .עידָארַאּפ רעדָא ,קסעלרוב ,ץיוו ןופ לּפַאטש

 רעכעלטרעצ רעד ןופ ןוא רעטרעוװ ןבײלקּפָא סטעָאּפ םעד ןופ סױרַא טּפָא
 ערעסעב סבייל ינַאמ ןיא .רעטרעוו ענייז רעביא טכיול סָאװ טייקידװעליּפש

 ,רָאמוה ךס ַא רָאג ןַארַאפ זיא (רעדיל-רעדניק ענייז ןיא רָאנ טינ ןוא) רעדיל

 סָאד טליפרעד רע ןעוו ,טגירק רענעייל רעד סָאװ ןגינעגרַאפ סָאד זיא'ס

 זיא סָאד .רעדיל יד ןביירש םייב טַאהעג טָאה טעָאּפ רעד סָאװ ,ןגינעגרַאפ

 ןשילַאקיװמ טימ טפָא ץנַאג ךיז טצענערג סָאװ ,רָאמוה רעשיטעָאּפ רעד

 רעטכיד רעד תעב זַא טזַײװ סָאװ טייקנביוהרעד ןופ ליפעג םעד טימ ,רָאמוה

 לביימש םענייפ םעד ןופ ןריפ טזָאלעג ךיז טנַאה ןייז טָאה ,ןבירשעג טָאה

 ,םינּפ ןייז ףיוא

 ץ כ ףעלַא

 ןטייקכעלגעמ-רָאמוה יד סיוא טשרָאּפ סָאװ ,רעטכיד ַא זיא ץכ ףעלַא

 "עּפסקע ןייז ןיא ןָאטעגנײרַא ױזַא ןיוש זיא רע .דיל ןיא טרָאװ ןשידיי ןופ

 "עג טיג לָאמנייק טָאה רע .טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא רעביא טרָאװ ןופ עיציד

 ןציוװ ןופ טיהעג ךיוא ךיז טָאה רע ןוא רעדיל עשיטסירָאמוה ןייק ןבירש

 ,דיל ןופ םרָאפ רעד ןיא רָאמוה םעד טכוזעג טָאה רע רָאנ ,רעייפ ןופ יו
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 עשידיי ןופ ןטייקכעלגעמידיירפ יד ןייגרעד טלָאװעג טושּפ טָאה רע

 ןוא קסעלרוב ןיא ןלַאפוצנײרַא טכייל זיא עיצידעפסקע ַאזַא ףיוא .רעטרעוו
 ןרַאפעג יד ןטימעגסיוא טינ טָאה ץכ זַא ןפָארטעג טָאה'ס ןוא יירעפיטש ןיא
 םיא סָאה טפָא .ןפַאשעג םיא רַאפ טָאה טעברַא ןייז סָאװ ,סעקטסַאּפ יד ןוא

 ןבעג וצ טכייל זיא'ס .טלַאהניא ןופ טיי וצ טריפעגקעווַא טעברַא ןייז ךיוא
 -- רעקיוה ןופ רוטּפ טרעװ ןעמ ןעוו ,טייקידװעליּפש ןופ קורדנייא םעד
 ךָאד ןענעק וצ ןוא טלַאהניא לקעּפ רעווש ַא ןגָארט ֹוצ רעבָא .,טלַאהניא

 -רַאפ ןוא ןטכייל םעד ןופ ןרַאפעג יד קידנזײרּפשרעבירַא ,רָאמוה ןכיירגרעד
 ,טסואוועג לָאמעלַא סָאד טָאה ץכ ףעלַא ןוא .רערעווש ךס ַא זיא ,דיל ןטכַאלפ

 ףעגנושיוטנַא ייר ַא וצ ןריפ טזומעג טָאה טעברַא ןייז שטָאכ
 לָאמַא ןעמ זומ טעברַא ַאזַא טימ טקעריד ךיוא ךיז טמענרַאפ ןעמ ןעוו

 -גטייצ זיא'ס .ןריפסיוא עשיטנַאדעּפ טימ ןרעוװ טלכיורטשעג ןוא זניצ ןלָאצ

 "וה רעביא סעיצקעל ןעוועג רעכיג ןענייז רעדיל ענייז זַא ,ןעמוקעגסיוא זייוו
 ,רָאמוה ןופ קיטַאמעטַאמ רעדָא ,רָאמ

 -עג רענַאקירעמַא ןופ לוק סָאד ןעגנַאפ וצ טכוזעג לָאמ ךס ַא טָאה ץכ
 קסענילּפַאשט לָאמַא ,קיזעשזד ןעוועג זיא רע .רעדיל ענייז ןיא רעטכעל

 ןבָאה סָאװ רעדיל יד ןיא ןעוועג רע זיא סָאד .,קידזוַאמ יקימ וליפא ןוא
 ןרָאװעג ןענייז רעטרעוו יד ואוו ןוא טלַאהניא ןופ טלקיװעגּפָא ןצנַאגניא ךיז
 זיולב ןטסעמ וליפא ייז לָאז ןעמ ןעוו ,ןטַאטלוזער יד .םימָאטנַאּפ ןימ ַא

 -ןח טנַאסערעטניא ןַא יו דעמ ןענייז ,טײקשינַאקירעמַא ןופ סָאמ רעד טימ
 ,דיל ןגיה רעזנוא ןופ םינּפ ןפיוא לבירג

 עטסקיכיזרַאפ יד ןופ רענייא רשפא ,רעטכיד רעקיכיזרַאפ ַא זיא ץכ ףעלַא
 טוואורפעג ךיז רע טָאה ביױהנָא ןשירעטכיד ןייז ןיא ,ןגָאמרַאפ רימ סָאװ
 -רעטנוא דלַאב זיא ,ןפַאש ןפלָאהעג טָאה רע סָאװ עּפורג יד רעבָא ,ןריּפורג

 יד ןעוו ןעמוקעג זיא רע ,שפנה תראשה ןייק טכוזעג טינ טָאה ןוא ןעגנַאגעג
 ןטסירעדעפ יד טרעדעפעג ךיז ןבָאה'ס ןעוו ,גנוי ןעוועג ךָאנ ןענייז עגנוי
 .ןעגנוטסעפ ןעמרוטש ןעמונעג ָא-טָא ןיוש ןבָאה ןטסיכיזניא יד ןעוו ןוא

 טינ ןוא עדָאירעּפ עשירַאטעלָארּפ יד טכַאמעגכרוד וליפא טָאה רע
 טָאה ,שטנעמ רעשימייה ַא ןעועג םוטעמוא זיא רע סָאװ ףיורעד טקוקעג
 | ,טשימייהעגנייא טינ ץעגרע ןיא ךיז רע

 טַאהעג לָאמעלַא טָאה רע ןוא ןשקע ןַא רעטכיד ַא ןעוועג דימת זיא רע
 רע טָאה טכוזעג ןוא ,עירָאטַארָאבַאל-טרָאװ ענעדײשַאב ,ענעגייא ןַא סנייז
 ץעגרע ןיא רע טָאה רַאפרעד .דיל ןשידיי ןופ רָאמוה ןשילַאקיזומ םעד רדסכ
 ןייק ןעועג טינ לָאמנייק זיא עיצידעּפסקע ןייז לייוו ,םייה ןייק טכוזעג טינ
 טַאהעג טָאה רע זַא ,טנָאזעג בָאה ךיא .עשיגָאלָאליפ ַא רָאנ ,עשירטנעצָאגע

 טָאה קיריל ןייז .תמא זיא סָאד ןוא עירָאטַארָאבַאל-טרָאװ ענעדײשַאב ַא
 -רַאפ קידנעטש ךיא ןייז טָאה רע לייוו ,הוואג ןופ ץמש ןייק טגָאמרַאפ טינ
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 טכוזעג טָאה רע .טרָאװ ןשידיי ןופ טעברַא-גנושרָאפ רעד וצ טקינעטרעטנוא
 ןופ רָאנ ,טייקידלטרעוו רעשידיי ןופ רעטכעלעג סָאד רָאנ טינ ןרעהרעד וצ
 .טרָאװ ןשידיי

 ,טרעכיוועצ ,טמערוטשעצ ,רָאמרַאמ רענעצלָאמשעצ
 ,טרעכיג ןוא דליװ ןוא סייוו טלכיימש

 ןירג ןוא יורג ןגיוא טימ טכַאל
 .ןיהַא םוצ ןוא ןוז רעד וצ

 -מיגק ןוא "ןווָאװ, ,"ןקידצ, טלעטשעגנגעקטנַא ָאד טָאה רעטכיד רעד
 ,ליּפש-רעסַאװ םעד סעיצַארעטילַא יד טימ ןעלגיּפשּפָא טלָאװעג ןוא "ןעל
 ,רוטּפלוקס:טרָאװ רָאנ ,גנורעדליש ַא רָאנ טינ זיא טַאטלוװזער רעד
 רָאנ טינ תחנ ַא זיא ןופרעד טגירק רענעייל רעד סָאװ ןגינעגרַאפ סָאד ןוא
 זיא האנה יד .רעטרעוװ יד טעז סָאװ ,גיוא ןרַאפ ךיוא רָאנ ,רעהעג ןרַאפ
 ,רַאמוה ןשילַאקיזומ טרעה ןעמ ןעוו טָאה ןעמ סָאװ ,ןגינעגרַאפ וצ טנעָאנ

 טנעקעג טינ גנַאל טָאה עירָאטַארָאבַאל ערעדנוזַאב סעצכ ףעלַא רעבָא
 ןשידיי ןופ ןרָאװעג טציילפרַאפ ךיוא זיא יז .טעברַא ערעדנוזַאב ןייק ןָאט
 רעשידיי רעקירעיורט רעד ןשיווצ ,םולש לקיטש ַא טכוזעג טָאה ץכ .טלַאהניא
 -פיוא טָאה רע סָאװ ,טרָאװ ןשידיי ןופ תודוס יד ןשיוװצ ןוא ןישַאמ-ביירש
 עשידיי סָאד .טעברַא-גנושרָאפ רעקיסיילפ ןייז ןופ סעצָארּפ ןיא ,טקעדעג
 -טייקיטכערעג םוצ געוו םעד קידנכוז ,סיפ יד ןופ ןלַאפעג שממ זיא טרָאװ
 ,טלעוו יד ןרימרַאלַא טלָאזעג טָאה סָאװ ,קָאלג

 ןוא ןביוט ּפָא טזָאל ןעמ יו ,רעטרעוו עלַא ענייז טזָאלעגּפָא טָאה ץכ

 -רעוו עקיבליזנייא ענייז טרישעּפעד טָאה רע .רקפה ףיוא טזָאלעגסיױרַא ייז
 ןרָאװעג ןעגנולשרַאפ ןענייז ייז יו ,טרעהעגנייא ךיז ןוא טלעוו רעד וצ רעט
 | .רעפטנע ןַא ןָא ,ללח ןטסיוװ ןיא

 ץרעמ ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רעטכיד רעד סָאװ ,דיל ןייז ןיא טשרע
 ,רעפטנע םעד ןגָארקעגקירוצ רעטכיד רעד טָאה ,"טפנוקוצ, רעד ןיא ,6
 ַא ןיא ןעועג ריקפמ טינ ריש טָאה רע סָאװ רעטרעוװ ענעגייא ענייז ףיוא
 -טלַאהניא ןַא ןגָארקעגקירוצ טָאה רע .ןעמרַאלַא ענעקורט ןקיש וצ ךוזרַאפ
 -ָאטַארָאבַאל ןייז וצ קירוצ געוו םעד ןזיוועג םיא טָאה סָאװ ,רעפטנע ןכעל

 סָאװ רעטרעוװ יד זַא ,הרושב יד טגָאזעגנָא םיא טָאה ןוא טרָאװ ןופ עיר
 ץנַאג ןענעק ,ליּפש ןיא טריטנעמירעּפסקע טייצ עצנַאג יד רע טָאה ייז טימ
 םענעטלעז ַא ןיא ,טייצ רעזנוא ןופ טסנרע םעד רַאפ ןרעו טצונעג טוג
 | ,זעטניס

 זיא ,סענעצס ןיינ ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד ַא ,"ףלא ,ןגרָאמ-טוג , ןייז
 ןייק סָאװ רעדנואו א זיא רימ ןוא ,ַאטַאטנַאק ַא רַאפ לאירעטַאמ רעטוג
 ןופ ןָאט ומחנ-ומחנ רעד .,טצונעגסיוא טינ טציא זיב ךָאנ סע טָאה רעקיזומ
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 טרָאװ קידװעליּפש סצכ ןופ רָאמוה רעד ןוא רערעטיול ַא זיא עמעָאּפ רעד
 ,קיגַארט ןופ ץענערג רעד וצ ךיוא טייגרעד ןוא ןח וצ ָאד טיג

 ףיא טָאה רע לייו ,רעדיל'רעדניק ךס ַא ןבירשעג טָאה ץכ ףעלַא
 טָאה רעדניק יד ייב רעבָא .טרָאװ ןופ עירָאטַארָאבַאל ןייז טריבורּפסיױא ייז
 ןופ טייקשירעדניק רעד וצ געװ םעד ןעניפעג וצ טנרעלעגסיוא ךיז רע
 ,ענעסקַאװרעד רַאפ ךעלדנעטשרַאפ ךיוא זיא עטַאטנַאק ןייז .ענעסקָאװרעד
 -טימ ןָא ךיילג ןביוה ייז רָאנ ,לעטשנָא ןייק ַאלובַאפ רעד ןיא טינ ןעעז סָאװ
 טימ ןעמַאזוצ געוו ןיא ךיז ייז ןזָאל ןָא ענעצס רעטשרע רעד ןופ .ןליּפש
 ,טנַאּפשעג ןרעװ רימ .תויתוא ענערָאלרַאפ ערעדנַא יד ןכוז ,תיב ןוא ףלא
 : טגניז תיב ןוא ווָאװ ןוא דמל ּפָא ךיז-ןכוז'ס ןעוו

 ,ךייר ענייד ןגָאלשרעביא ,ףלא ,רימ ביולרעד

 ,דיירפ רעקידתישארב אזַא טימ ןלעװק סָאװ

 ןָאה רעד ןיוש טעיירק דלַאב .טייגרַאפ טכַאנ יד

 ,ןָאק ןיא תויתוא ןצכא ןעייטש סע

 .רעײט עגר עדעי זיא'ס ,יײז טימ רימ ןוא

 ,טרָאװ ןופ רָאמוה ןייז ףליה וצ ןצכ טמוק ענעצס רעטרעפ רעד ןיא
 : רעטרעוו עכלעזַא ןדייר בייל (רעלטיה) ןקידרעייפ םעד טזָאל רע ןעוו

 ,טַאלב ךָאנ טַאלב ייז טָארב ןוא ןערב ךיא

 ,טַאז טשינ רעװ ןוא --- סערפ ןוא סע ךיא

 ,םירפס טימ גרעב ןעגנולשעגנייא כָאה'כ

 ,םירבק טימ לופ זיא דייוועגניא ןיימ

 טלדנַאה ,עמעָאּפ רעטכַארטרַאפ-ןייפ רעד ןיא וליפא סָאװ טנַאסערעטניא
 ןגעק ףמַאק ַא םיא ייב זיא'ס .םירפס ןיא ןוא תויתוא ןיא ץלַא ןצכ ייב ךיז
 ,ןרָאי עכעלדירפ יד ןיא טליּפשעג ךיז רע טָאה םיא טימ סָאװ ,תיב ףלא ןשידיי

 יז לייוו ,ךיז ןדייש ייז רעבָא ,סנ ַא ןעמַאזוצ ןזייווַאב ךמס םעד טימ ןונ יד
 -- רעדנואו ערעסעױג וצ ןייגקירוצ ןפרַאד

 רעטרע ערעזדנוא תיב-ףלא ןיא ןעמענרַאפ
 ,רעטרעװ ןופ תוחילש רעיינ רַאפ ןייז טיירג ןוא

 .סנ םענעגייא ןייז ףיוא גָאזנָא ןַא ןצכ ייב ןענייז סענעצס עטצעל יד
 : טגניז ףלא רעד .ןײלַא ךיז רָאנ טינ ,רעדניק עקידעבעל ןכוז רעטרעוו

 ,טנעה עטרַאצ יד ייז ןענייז ואוו

 ָל טפַארק ןבעגעג זדנוא ןבָאה סָאװ
 ? טפַארטעג זדנוא ןבָאה סָאװ עקיטכעמ רעליימ יד

 ןפורעגנָא בָאה ךיא סָאװ סָאד זיא ?טפַארק; וצ םַארג ַא יו "טפַארטעג;
 "ןטפַארטעג-טוג, ןוא םענענופעג-טכייל םעד ןיא ןַארַאפ .קיזומ ןופ רָאמוה
 ,רָאמוה ןופ תחנ םעד ןופ סעּפע ,םַארג
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 םעד טימ ןעמַאזוצ איבנה והילא ּפָא ךיז ןכוז ענעצס רעטכַא רעד ןיא

 רעד ןיא ןוא למיג . . . תיב . . . ףלא ןגָאז טמענ עלעגניי סָאד .עלעגניי

 ,תויתוא עלַא ףיוא רעדיוו ןבעל ענעצס רעטניינ
 ירעדיװ ןבעל רימ ,תויתוא ,ןגרָאמ טוג
 ירעדילג יד טיירפרעד ילג רעיינ ַא
 ,ןבעל רעזדנוא טָאה טגָאטעגפיוא
 .בעגעג ליומ ַא זדנוא טָאה דניק ַא

 טיירפרעד ןרעװ סָאװ רעטרעװ ןרעוו ןָא ןביוה תויתוא סעצכ ףעלַא

 ַא טימ ךיז ןליּפש וצ טינ ארומ ןייק וליפא טָאה רע .ליומ שידניק ַא ןיא

 .גנובעלפיוארעדיוו ןופ טנעמָאמ ןטסנרע ַאזַא ייב ,םַארג ןקידוװעליּפש

 ? סע ליומ ןייא רָאנ ןוא דניק ןייא רָאנ זיא
 יתולוק טנזיוט ןופ יװ זיא םיטש ןייז

 -יּפש רעד ןוא םַארג ןקידװעליּפש םעד סיוא ָאד טפיוק טלַאהניא רעד

 "עג םעד רעקידנכַאל ןוא רעשילַאקיזומ ,רעכייוו טכַאמ םַארג רעקידוועל

 ,טלַאהניא ןטליּפש
 ,רעייפ ןופ סױרַא דניק ןייא רָאנ ,ָאי

 ,רעייט זדנוא לָאמ טנזיוט זיא רֶע ןוא

 רעזדנוא ןיא ןביילב טעװ סָאװ ,דיל ַא ץוח ַא זיא "ףלא ,ןגרָאמ טוג;

 ,ןײלַא ןצכ ףעלַא וצ ןגרָאמ-טוג רעשילָאבמיס ַא ךיוא ,רַאוטרעּפער-רעױרט

 -ַאל ןייז ןיא ,טעברַא רָאי עכעלטע ענייש ךָאנ ,טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה סָאװ

 ךיוא רָאנ ןעגניזנעמַאזוצ רָאנ-טשינ ןעק רע זַא ןעזרעד ןוא ,עירָאטַארָאב

 ןקידתונשקע סעצכ ףיוא ,זיא סָאד ןוא .תויתוא עשידיי יד ןטכַארטנעמַאזוצ

 ,גָאזצ א ךיוא רָאנ ,וטפיוא ןַא רָאנ טשינ ,געוו

 ת בש ח רפ סם

 ןבעגעגסױרַא טָאה "גַאלרַאפ-דנַאברַאפ; רעד סָאװ ,תבשה רפס רעד

 תבש רעד זיא עידעגַארט רעד ןופ דלעה-טּפיוה רעד ןוא ךוב שיגַארט ַא זיא

 טכַא ענייז עלַא סָאװ ,דנַאב רעטשרע רעד ןענישרעד זיא לייוורעד .ןיילַא

 -סיוא ןוא םיקוסּפ עלַא יד זַא ,ןגָאז וצ ןיימ'כ .עלעוטקַא ןענייז ןעלטיּפַאק

 ךָאנ טלָאװ רע יו ,תבש ןופ ןדער ,ךוב ןיא ןבילקעגנעמַאזוצ ןענייז סָאװ ןגוצ

 ריא רעדָא) טייקרעטיול ןוא טייקנייש ןייז ןוא ןינע רעקידעבעל ַא ןעוועג

 ךעלטנגייא זיא תבש זַא ןעקנעדעג לָאז'מ ביוא --- טייקרעטיול ןוא טייקנייש

 .זדנוא רעביא טרעטַאלפעג עקַאט ךָאנ טלָאװ (הכלמ ַא

 ,דנַאב רעטייווצ רעטגָאזעגוצ רעד ןעניישרעד טעוו'ס ןעוו זַא ןייז ןעק'ס

 רעשיאערבעה ןוא רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ ןרעטסומ ענעבילקעג טימ

 רע לייו ,שיגַארט ױזַא ןעזסיוא טשינ ןיוש תבש רעד טעװ ,רוטַארעטיל

 ןבָאה טלָאמעד ןלעװ רימ .רוטַארעטיל ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ ןצנַאגניא טעוו
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 אבה םלוע עשירַארעטיל סעיצרַָאּפ ןרעוו טליײטרַאפ ןלעוו'ס ואוו עיגָאלָאטנַא ןַא
 -םוחת ליפיוו ,ןטסעמ ןוא ןײגמורַא ןלעװ ןטעָאּפ ,שדוק תמש ןופ ןובשח ןפיוא
 ןצנַאגניא טעוו'ס ןוא עיגָאלָאטנַא-תבש רעיינ רעד ןיא ןגָארקעג ןבָאה ייז תבש
 סָאװ ,ןיילַא הכלמ רעד ןופ ןוגינ-גָאלק רעשיגַארט רעד ןרעוו ןריולרַאפ

 ןפערט טשינ ןעק ןוא ןגעו יד רעביא עטלגָאװרַאֿפ א ךעבענ טעשזדנָאלב
 .רעזייה עשידיי וצ

 ,"תבשה רפס , ןופ ,שיאערבעה ןופ טצעזעגרעביא זיא דנַאב רעטשרע רעד
 ןייז רַאפ ,ץרַאװש .י .י טעָאּפ םענייפ םעד ןביול וצ ךייש טשינ זיא'ס ןוא
 ןזיװַאב ןיוש טָאה ץרַאװש .י .י ,טייקטינעג ןייז רַאפ ןוא טייקידווענעק
 ענרעדָאמ ןוא םיטויפ עשיאערבעה עטרעטנָאלּפױרַאפ ,ערעווש ןצעזוצרעביא
 "ברוד טעברַא ןייז טָאה רע זַא ,ןגָאז וצ קירעביא רשפא זיא'ס ןוא רעדיל
 ןייז לייוו ,טרָאװ עקיטכיר סָאד ןענופעג רעכיז טָאה רע .תומלשב טריפעג

 טריפעג םיא ןבָאה טײקיכַארּפשײװצ עכעלריטַאנ ןייז ןוא שוח רעשינדמל
 ,רעייג רעטוװאורפעגסיוא ןַא ךעלטנגייא ןיוש זיא רע .ךרד ןקיטכיר ןפיוא
 ,שידיי ןוא שיאערבעה ןשיווצ ריצַאּפש ַא ןּפַאכ וצ טמוק סע ןעוו

 ןוא רעטיירג ַא ןעוועג זיא "תבשה רפס; ןופ םערופ רעד יו ױזַא רָאנ

 -טג טרָאּפשרַאפ םיא זיא ביילקפיונוצ ןוא גנולעטשנעמַאזוצ ןופ טעברַא יד

 רעד ףיוא ןעמ ףרָאד ,ןעניורק ערעדנַא טָאה ץרַאװש .י .י יו ױזַא ןוא ,ןרָאװ
 ןטייוצ םעד ןיא .טייצ ליפוצ ןייק ןרילרַאּפ טשינ טעברַא רעשירעצעזרעביא
 רעביילקפיוא רעלעניגירָא ןַא יו ןעניישרעד ץרַאװש .י .י ןיוש טעװ דנַאב
 תבש רעד עלָאר ַא רַאפ סָאװ ,ןעז ֹוצ טנאסערעטניא ןייז תמאב טעוו'ס ןוא
 ,ןרָאװעג טשירַארעטילרַאפ ךעכענ זיא רע טניז טליּפש

 םעד טימ ,זדנוא רָאפ טגיל סָאװ דנַאב רעטשרע רעטצעזעגרעביא רעד
 ,"תורוד עלַא ךרוד ןבעל ןשידיי ןיא תבש? --- טַאלב-רעש ןפיוא ,יירשעגייוו
 דלַאב ןיוש קנעדעג ןיילַא ךיא ! תורוד עלַא ךרוד .ךוב שיגַארט ַא תמאב זיא

 דנַאב ןטשרע םעד ןעמענוצפיוא רעװש זיא'ס .תבש ןָא "תורוד; ייווצ
 -סיזקע ןַא ןופ טדערעג טייצ עצנַאג יד טרעװ טרָאד לייוו ,רוטַארעטיל יו

 ןטנעמָאמ ענייז ןיא ייס ןוא ןטנעמָאמ-השודק ענייז ןיא ייס ,תבש ןקידנריט
 ,תבש ןגעוו רעטרעוו עכעלטע גָאז ַא טרָאד טיג סָאװ ,רענייא רעדעי .גנֹוע ןופ
 א יוװ ,ךַאז רעטושּפ ַאזַא ןגעו טדער רע לייוו ,טסנרע ןקיליײה ןיא סע טניימ
 סָאד לָאז ,סעּפע טנייוו דנַאב ןצנַאג םעד רעביא .ןבעל ןשידיי ןיא גָאט-ור
 הלילח זיא ?ןיילַא (ןידלעה רעדָא) דלעה-טפיוה םעד ןופ רעמָאי רעד ןייז
 ןרימַאזלַאב ןיא לוליח ַא ןַארַאפ סעּפע זיא ? גנוכעװשרַאפ ַא סעּפע םעד ןיא ָאד
 ןיוש זיא ?טעברַא-תוברת ןָאט וצ ןעגניווצ םיא ןוא עקירעמַא ןיא תבש םעד
 הלודג ןייז ןופ רעטנורַא ױזַא רע זיא ןוא ,דרוי ַאזַא ןרָאװעג תבש רעד עקַאט
 ןשיווצ ,רפס ַא יו ןבילבעג טשינ רעמ םיא ןופ זיא'ס זַא ,רעזייה עשידיי עלַא ןיא
 ? עפַאש-רעכיב רעד ןיא ,םירפס



 ןעמונעג ךות ןיא = יי 280

 בָאה'כ ןוא עדעררָאפ עכעלכַאז סעסענעמ .א טנעיילעגכרוד טוג בָאה'כ

 טרעה ,ןדיי רענַאקירעמַא : יירשעג ַא ןבעג טעװ רע ןוא טָא-טָא זַא ,טניימעג

 רעביא ךיז טיג ןוא ןטפעשעג ערעייא טכַאמרַאפ !ןייז תבש ללחמ ףיוא

 זיא סָאװ ,ור רעטרעטיילעג רעד וצ ;תבש ןופ ןגינעגרַאפ ןרעכעה םעד וצ

 ! םזיחישמ טימ ,גנוזיילרעד טימ ,םימיה תירחא טימ זדנוא ייב ןדנוברַאפ

 ןוא ןשיטסילַאער ַא ןֹופ קנַאדעג םעד םורַא טייג סענעמ .א ךיוא רעבָא

 עכעלנעזרעּפ ,ענעגייא ענייז סָאװ .טירט עקידרעטיצ טימ ,תבש ןשיטקַארּפ

 ןעניפעג טינ ןײלַא לָאז רע ור-תבש ליפיוו ןוא ןייז טינ ןלָאז ןעגנוניימ

 ןעיירשוצנָא טומ-רסומ טימ ןעמעננָא טנעקעג טשינ ךיז רע טָאה ,ךיז רַאפ

 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ ,רפס ַא זיא ךוב סָאד זַא ,ןעמעלַא זדנוא ףיוא

 ,ןעמייה עשידיי ןיא תבש ןטמעשרַאפ םעד ןעגנערבוצקירוצ ידכ ,שידיי ףיוא

 .ןיורק ַא יוװ רָאנ ,רוטַארעטיל יוװ טשינ

 רעבָא .לַאניגירָא ןיא טָאה תבשה רפס רעד טרעוו ליפיוו טשינ סייוו'כ

 .תבש ןשימָאנָאקע ןַא ןופ ןדָאב ןפיוא שטָאכ םיא ןעמ טנעייל לארשי-ץרא ןיא

 עקיגָאט ףניפ יד טריפעגנייא ןיוש רימ ןבָאה, זדנוא ייב ָאד ךיוא ,תמא

 טפמעקעגסיוא קידנלווװ-טשינ זדנוא רַאפ ןבָאה סנָאינוי יד ןוא ךָאװ-טעברַא

 רעשידיי רעד ןיא זַא ,ןגָאז טשינ טעוװ רענייק רעבָא  .ןעגנוגנידַאב-תבש

 ענעפָא ןוא רעּפעש ענעסָאלשעג יד רעביא טייקידתבש ַא טשרעה עקירעמַא

 ,ןטפעשעג
 רעטנורַא זיולב ךיז דער'כ .ןייטשרַאפ טכעלש טשינ ךימ לָאז ןעמ טעב'כ

 רעטעלב ךיא תעב ,ךיז וצ טעדנעוועג רשפא ןענייז דייר-רסומ יד ןוא ןצרַאה ןופ

 -סורַא יד ןענייז סָאװ ,ךיז גערפ ךיא ןוא תבשה רפס ןשידיי םעד שימ ןוא

 זַא ,ייז ןגָאז טרָאװריפניירַא םעד ןיא ? ךוב םעד טימ ןעוועג ןסיוא רעבעג

 ןעלקיװטנַא טציא זומ עקירעמַא עשידיי סָאד זַא ןייזטסואווַאב םעד ןבָאה ייז

 -עג יאדווא טלָאװ דנַאברַאפ רעד) טייקיטעט-רוטלוק עשירעפעש עסיורג ַא

 ןזָאל וצ טשינ ידכ,, (רוטלוק --- טרָאװ "ןשירַא םעד ןופ ןרעוו רוטּפ טגעמ

 טרעװ רעטייו לסיבַא ."ןפַאש ןשידיי ןופ טייק ענעדלָאג יד ןסייררעביא

 טימ טנגוי עקידנסקַאװרעטנוא יד? ןענעקַאב ליוװ גַאלרַאפ רעד זַא ,טגָאזעג

 ."ןפַאש ןשידיי ןופ תורצוא יד

 רעשידיי ןיא טשינ ןוא ןפַאש ןשידיי ןיא סע ךיז טלדנַאה לָאמַארעדיװ

 . ,לקיטרַא ןופ בױהנָא עמַאס ןיא טגָאזעג עקַאט ךיא בָאה רַאפרעד .טעטילַאער

 ייב ךעבענ ןיוש טגיל סָאװ ,תבש רעד זיא ךוב ןופ דלעה רעשיגַארט רעד זַא
 רעטריציפימומ ןוא רעטרימַאזלַאב ַא ,רעטרימרָאּפָארָאלכ-רוטַארעטיל ַא זדנוא

 "טייוו ןגעוו טלייצרעד ןעמ .,ןפַאש ןופ ןשקָאל ףיוא ןיוש םיא טקַאהעצ ןעמ ןֹוא

 תבש רעד רעבָא ,ןטיז ןוא ןגָאזנָא ,ןטָאברַאפ ,םיניד ,רעצכעגָאז ,םיגהנמ עטייוו
 ייוודָארב עסיורג יד רָאנ ,ןגעֹוו יד ףיוא טלגָאװ תבש הכלמ יד .ָאטשינ זיא ןיילַא
 .ןעמייה עשידיי וצ געוו םעד ריא ןלעטשרַאפ ןדליש
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 זיולב ליו'כ !ןיינ ? תבש תרימש ןגעוו השרד ַא ןצעזּפָא ָאד ךיא ליוו
 םָאה ךיא תעב ,ןלַאפַאב ךימ ןענייז סָאװ ,ןקורדנייא טימ ןלייט ךיז שוריפב
 רפס םעד ןיא ךעלקערב ןוא ךעלקיטש ענעבילקעגנעמַאזוצ יד טנעיילעג
 ַא טשינ ןוא ןקידעבעל ַא ךָאנ טקנעדעג סָאװ ,רוד רעזדנוא רַאפ ,תבשה
 טשינ ןבָאה רימ .גנובעלרעביא עקירעיורט ַא ןייז סָאד זומ ,תבש ןקידתוברת
 ייב ןיוש זיא סָאװ ,טייקשידיי יד רעדניק ערעזדנוא ייב ןענָאמ ֹוצ טֹומ ןייק
 ךיז רימ ןץ'הירב .ןעקנעב רימ סָאװ ךָאנ ןוא ןרָאװעג טּפעוװעגסיױא ןײלַא זדנוא
 ןעז רָאנ רימָאל רעבָא ןפַאש ןשידיי ןופ תורצוא יו סע ןעלגומשוצכרודַא
 ,'ו ,'ב הכיא ןופ גוצסיוא ןטּפַאכעג ַאזַא ןיא ןַארַאפ זיא םעט"גנוּפַאש ליפיוו

 ןייז ןיא טכַארַאפ ןוא תבש ַא ןוא בוט"םוי ַא ןויצ ןיא ןסעגרַאפ טכַאמעג טָאה טָאג
 ,ןחכ םעד ןוא ךלמ םעד ןרָאצמירג

 טרָאד טלָאװ קוסּפ רעד ןעוו ,ןטילעג ךוב-תבש סָאד טלָאװ ליפיוו ףיוא
 רימ ןעלמַאז ןבעל רעזדנוא ןיא טעטילַאער ַא זיא תבש ביוא ? טלעפעג
 זיא תבש זַא רעבָא .טכַארּפ ןייז ףיוא שינערעהוצנָא רעדעי ּפָא ןטיה רימ ןוא
 ? קוסּפ ַאזַא טָאה טרעוו שירַארעטיל ַא רַאפ סָאװ ,"רוטַארעטיל; יו רעמ טשינ

 : (לטיּפַאק ןטרעפ ןיא) גוצסיוא ַאזַא רימ ןעמענ רעדָא
 םיתבש ץניימ טנַאמרעד טָאה רע יװ םעדכָאנ ."תבש םעד ןטיה טלָאז ריא ןוא

 ,"תבש םצעד ןטיה טלָאז ריא ןוא ,, טרזחעגרעביא לָאמַאכָאנ רע טָאה --- ןטיה ריא טלָאז

 ןופ ןטיה סָאד .תבש-ברע ןופ ןטיה ןפיוא ןוא תבש ןכָאנ ןופ ןטיה ןפיוא ןסײדוצנָא ידכ
 ןבעגוצ לָאזמ זַא ,תבש ןכָאנ ןופ ןטיה סָאד ןוא ,גָאט ךָאנ זיא'ס ןעװ ,תבש ןרַָאפ
 ,תבש םוצ ךָאװ רעד ןופ

 ןלעװ רימ ןעוו וליפא ?גוצסיוא םעד ןיא טגיל טרעוװ-גנופַאש ליפיוו
 ןופ דיירפ רעד ןגעוו ןלייצרעד םיא ןוא דניק רעזדנוא רַאפ ןעיירבסיוא ןיוש
 ןענעגעגַאב וצ ןעוועג םידקמ ךיז טָאה'מ יו ; ךָאװ רעד ןופ ור רעקיטש ןענעבנג
 טשינ ךיז טָאה'מ יװ ןוא ןעגנַאגעגרעטנוא טשינ ךָאנ זיא ןוז יד ןעוו ,הכלמ יד
 ךיז טָאה'ס יװ םעדכָאנ וליפא ,תבש ןופ טַאמָארַא םעד טימ ןדייש טלייאעג
 .ןרעטש רעטשרע רעד ןזיװַאב ןיוש

 הכל, ,"הננרנ וכל, ןופ ץנענָאמרעד עקידעבעל יד סָאד זיא זדנוא רַאפ)
 ןבירשַאב ןבָאה סָאװ ,סנטָאש עקילייה יד ןֹופ ןוא "אתדועס וניקתא; ,"ידוד
 ןוא םינוגינ עקיטכַאנרַאפ ,עקידנעמורב יד ןופ ,תודועס םולש ייב טנעוו יד
 ליפיוו רעבָא ,ןלַאפַאב ןעמעלַא זדנוא זיא סָאװ ,רעיורט ןקידנגָאנ םעד ןופ
 ? טייקשירעפעש רעשידיי ןופ ןמיס ַא יװ ,גוצסיוא ַאזַא טָאה טרעוו

 וצ ןענוגרַאפ ךיז טָאה רעקצָאק לדנעמ םחנמ 'ר סָאװ םענ ַא רימ ןביג
 .תודועס שולש ןגעוו ןגָאז

 ןבעל ןצנַאג ןופ טלעװ רעד ףיוא םיבוט םישעמ ןוא ,הבושת ןופ העש ןייא רעסעב |
 ,תבש ןופ הדועס עטירד יד ,טניימ סָאד -- אבה םלוצ ןופ

 ןייא רַאפ אבה םלוע עצנַאג יד ןבעגוצפיוא טיירג ןייז ןופ קנַאדעג רעד
 טגייל ןעמ זַא רעבָא ,ןויער רענעביוהרעד ַא זיא הבושת ירוהריה ןופ העש
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 "הדועס עטירד יד; ןוא ,תבש ןופ הדועס רעטירד רעד ןיא ןיײרַא ץלַא סע

 ,הישק ַא ךיז טגערפ ,רוטַארעטיל יװ רעמ טשינ ןענייז ןיילַא תבש םעד טימ

 (גנופַאש יוװ) זומ סָאװ ,גנופַאש ןופ עבָארּפ יד סיוא טלַאה גָאז ןימ ַאזַא יצ

 ? תורודל ןרעוװ טיהעגפיוא
 ןטַאטיצ טימ קיטרַאפ ןיב ךיא ןוא ןגוצסיוא ייווצ ךָאנ
 ."רוכז , ןופ הניחב רעד ןיא זיא ןוא ,ךרבתי םשה ןיא תוקיבד ןופ הדימ יד זיא תבש

 רעצ ןופרעד טָאה ןוא תוקבד רעקיזָאד רעד ןופ טייו זיא רע זַא ,טריּפש סָאװ רעד ןוא

 ןטיה ןיא ןַארַאפ זיא'ס סָאװ ץלַא --- רומשו רוכז ,"רומש , ןופ הניחב רעד ןיא זיא ---

 ,ןטיה ןופ הניחב רעד ןיא טמוק שטנעמ רעד זַא .'כ תוכרב) ןעקנעדעג ןיא ןַארַאפ זיא

 תוקבד וצ אליממ ןיוש רע טמוק ,תבש ןופ גנורעטייװרעד ןייז טריּפשרעד רע ןעו

 .תבש ןָא

 ןעגנַאהעגנָא טשינ זיא ץכעגָאז ַאזַא ביוא זַא ,ןגָאז וצ ךיז געוורעד'כ

 תוטש עליוה שממ סע זיא ,תבש ןֹופ גנוטיהּפָא רעכעלרע ןוא רעתמא ןַא ןיא

 ,גנופַאש ןייק טשינ ןוא

 ; גוצסיוא ַאזַא יצ
 | הלכ םוק ,הלכ םוק :ןגָאז ןוא ,ןלעטשפיוא ךיז ,ןעלקיוונייא ךיז טגעלפ יאגי יר

 רעכיז ,הכלמ רעד ןגעקטנַא ךיז ןלעטשפיוא סיאני 'ר זיא אמק אבב ןיא
 יװ סע טגנעה ,לגוצסיוא ןַא יוװ ,ןײלַא ךיז רַאפ רעבָא ,טרָא ןקיטכיר ןפיוא
 רע ביוא ,ןופרעד ןעמוקוצ דניק ַא ןעק סָאװ ןוא .טשינרָאג טניימ ןוא בעװניּפש
 זדנוא וצ טעװ רע ? רומשו רוכז ןופ ל'טשּפ םעד טימ ןענעקַאב ןיוש ךיז טעוו
 .יורטוצ ןשירעפעש ןצנַאג ןייז ןרילרַאפ

 סָאװ ,ענעסקאוורעד רַאפ ךיוא זיא תבשה רפס רעד זַא ךיז טייטשרַאפ
 עקַאט זיא תבש ןעוו ,רוד םענעי ןופ גנַאלקּפָא ןטייוו ַא יו ןענעייל סע ןלעוו
 ץכענָאמרעד ַא יו זיולב רעבָא ."תורוד עלַא ךרוד ןבעל ןשידיי ןיא; ןעוועג
 טרעוו (ךיוריןרַאגיצ ןקידתבש ןטכידעג םעד ךרוד ,ןגָאז טעמכ ךיז טליוו'ס)
 ,ץכענָאמרעד עטייוו וצ ַא סע

 יװ סױרַא טמוק ןיילַא תבש דלעה-טּפיױה רעד זַא ,טגָאזעג רעירפ בָאה'כ
 ןשיווצ ךיז טלקַאװ תבש רעד ! ןייז טשינ רעדָא ןייז .ךוב ןופ טעלמַאה רעד
 .זדנוא ןופ טרעטייורעד רעמ סָאװ טּרעװ ןוא ןעגנונָאמרעד ןוא רוטַארעטיל
 .ךוב םעד ןופ ןסילוק יד רעטניה ,דלעה רעשיגַארט ַא ךָאנ ןַארַאפ זיא'ס רָאנ
 וליפא טסייוו ןוא טכוז ,ןריולרַאפ ךס ַא טָאה סָאװ ,רוד רעזדנוא זיא סָאד
 ךיא רעבָא ,ןייז לחומ לָאמ טנזיוט רימ ןעמ לָאז .ןעניפעג וצ סָאװ טשינ
 .שידיי ןיא ךוב ַאזַא טימ טכיירגרעד טרעוװ סָאװ ,טשינ ךעלטנגייא ּפַאכ
 תוינשמ ײטשרַאפ'כ ,שידיי ףיוא ך"נת םעד ןופ טייקכעלצונ יד ײטשרַאפכ
 רעבָא ,שידיי ףיוא ארמג ןופ קנַאדעג םעד וליפא ײטשרַאפ'כ ,שידיי ףיוא
 סָאװ ,תבש ןטקידיײלעגסיוא ןַא ןופ טרעוװ-תוברת םעד טשינ ףײרגַאב ךיא
 ,ךוב ַא ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוו

 טָאה סענעמ זַא ןייז ןעק'ס .ןדנעטשמוא יד טרעדנעעג ךיז ןבָאה יאדווא
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 -עטַאר טציא ךָאנ ןענעק רימ טייקכעלקריוו ליפיוו ,ןזייוונָא טפרַאדעג רשפא
 -טסָארּפ זדנוא ףיוא טפרַאדַאב רע טָאה רשפא .תבש ןטכעװשרַאפ ַא ןופ ןעוו
 "ּפָא קירוצ זומ תבש רעשידיי-טלַא רעד זַא ,ןגָאז זדנוא ןוא ןעיידשנָא טושּפ
 דנַאברַאפ רעד רָאג טָאה רשפא יצ .טכַארּפ רעצנַאג ןייז ןיא ןרעוו טיהעג
 ַא ןביוהנָא טפרַאדַאב (ןטכילפ ךעלקעּפ רעקילדנעצ ענייז עלַא ֹוצ) ןיילַא

 ? תבש-תרימש רַאפ ןבעל רעזדנוא ןיא גנוגעוװַאב
 ףיז ןעימַאב רימ סָאװ סָאד רעבָא .רעפטנע ןייק טשינ םעד ףיוא בָאה'כ

 ןעועג זדנוא ייב ןענייז סָאװ ,עתונורכז ערעזדנוא ןופ רוטַארעטיל ןכַאמ וצ
 ערעזדנוא ןבעגנייא ןליוו רימ סָאװ ןוא ןעגנורַאפרעד עקידעבעל ,עתמא
 ,רָאג זיב שיגַארט --- זיא ןפַאש ןשידיי ןופ תורצוא ןליּפ יוו רעדניק

 ןענייז רשפא .רוד ןצנַאג רעזדנוא טימ ןָאט ֹוצ טָאה עידעגַארט יד ןוא
 ? ןבעל רעזדנוא ןייז ןקתמ יינספיוא ןלָאז סָאװ ,סהימחנ עטרַאּפשעגנײא קיטיונ

 ףימ רָאנ ,תבשה רפס רעזדנוא ןצעזרעביא רָאנ טשינ רימ ןפרַאד רשפא
 -ַאב ַא קיטיונ רָאג זיא יצ ? ןרידיווער ,ןשירפּפָא ,ןעײנַאב ךיֹוא םיא ןגעמ
 "צר עשידיי יד זַא ,סולש םוצ ןעמוק רשפא רימ ןפרַאד ?לַאוטיר רעטיינ
 -טעזעג ערעזדנוא ןיא בויח ַא רָאג יצ ,תוברת רעזדנוא ןופ לייט ַא זיא עיגיל
 סע יװ .(ןזיוװעגנָא לָאמַא סע טָאה ַאקנימַאק .א .רד יווװ) ? סעיצקנופ עכעלטפַאש

 שרעזדנוא רַאפ טרעוו ןבעל שידיי ץנַאג רעזדנוא יו טעז'מ זַא ,ןייז טשינ לָאז
 יד ןוא ןצרַאה ןפיוא רעטיב טרעוװ ,סעיגָאלָאטנַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןגיוא
 ,ןייטשרַאפ ךימ ןלעװ "תבש ןופ ךוב סָאד, ןבעגעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,םירבח

 םעד ןופ ןוא תבש הכלמ רעד ןֹופ ןייוועג םוצ טרעהעגוצ ךיז בָאה'כ סָאװרַאפ
 ןוא ןעמַאזװצ ךיז ןטכעלפ ןענייוועג עדייב .ןרעזדנוא הגלפה"רוד ןרעלוקעט
 ןזָאלרעביא ןליוו רימ סָאװ ,קֹוסּפ םענעבילקעגפיוא רעדעי רעטניה ןרעמָאי
 ןלָאז רימ לעטשנָא ןַא רַאפ סָאװ טשינ ןסייו רימ .רעדניק ערעזדנוא רַאפ
 -טכורפ עלַא ואוו ,דָאס א ןופ רעטיה יו רעדָא ,תבש ירמוש ןופ --- ןכַאמ
 ,ןרָאװעג טקַאהעגסיוא גנַאל ןיוש ןענייז רעמייב

 רעבײחנַא ןַא -- רעלנירטש יכדרמ

 רעלגירטש יכדרמ טעָאּפ םענעריובעג-רעייפ-ןיא רעזדנוא ןופ רעדיל יד
 ןופ רעדיל ןענייז ייז לייו רַאפרעד ,שוריּפ ןלעיצעּפס ַא ןיא ךיז ןקיטיונ

 יװ ,קורדנייא םעד ןכַאמ רעדיל יד .רעגנַאפנָא ןַא ןופ טשינ ןוא רעבייהנָא ןַא

 ,יינסָאדנופ ןבוהעגנָא קירוצ ןוא ףוס ןכָאנ ןעמוקעג ןטלָאװ יז

 ,גנַאגוצ ןרעדנוזַאב ַא ןיא רעדיל סרעלגירטש ךיז ןקיטיונ רַאפרעד ןֹוא

 ןרַאטנעמעלע ןיא רָאנ טינ ,רעדיל עקידתיב-ףלַא יו ןעמענפיוא ייז זומ ןעמ

 ןפיוא טמוק'ס .תויתוא ענעריובעג-רעייפ-ןיא ןופ ןיז םעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןיז

 רעבָא ןענייז ןרעלגירטש ייב .תֹוחרוּפ תויתוא ןופ ףירגַאב רעד קנַאדעג
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 ענעגיולפעגנָא רָאנ ,עטקיניײּפרַאפ ןוא ענעגיולפעצ ןייק טשינ תויתוא ענייז
 טרובעג-טשרע ןַא ןיא ייז ןעמוק ,ףוס ןכָאנ ,ןברוח ןכָאנ .עטקינײּפעגסיױא ןוא
 ,ףַארט ןופ ןָא ןביוה ןוא

 סרעלגירטש ןיא עטסקידנריר עמַאס סָאד אקווד זיא ףַארט רעד טָא
 רעשירעגנַאפנָא טינ ןוא רעשירעביײהנָא רעקיטרַאנגײא רעד ןוא ; רעדיל
 טּפיוהרעד ןוא רעדיל סרעלגירטש .ןגיוא יד ןיא ךיילג ךיז טפרַאװ ףַארט
 ןײלַא רע יו -- סָאמ עיינ ַא ןפַאש וצ זדנוא ןעגניווצ געוו-םירוסי ןייז
 .ןבעל ןטיוצ ךָאנ ךיז ןּפעלש ייז ךָאנ סָאװ ,ןטיוט ענייז רַאפ עיצַאטנעירָא ןַא טכוז

 רימ ןענעק ,סָאמ רעיינ רעד טימ םיא ֹוצ ןעמוק טשינ ןלָאז רימ ןעוו
 ןיא ןיוש .רעדיל עניילק ענייז ןענעייל םייב ךיילג ,ןרעוו טלכיורטשעג ךָאנ
 -רעד) ,"רוד ןדמערפ ַא ןיא; --- דנַאב םעד ןסילש סָאװ ,רעדיל ערענעלק יד
 זדנוא טלַאהרַאפ ("דנַאברַאפ-סקלָאפ רעשידיי, גַאלרַאפ ןיא זירַאּפ ןיא ןעניש
 -קרעמפיוא רערעדנוזַאב ַא טימ ןוא רעטנעענ ןעמוקוצ ןזומ רימ זַא ,ליפעג ַא
 ,םיא וצ טפַאשטנעָאנ ַא ןעניפעג ןזומ רימ .רעדיל סרעלגירטש וצ טײקמַאז

 רעצנַאג רעזדנוא ,עטעװעטַארעג יד --- זדנוא וצ ןרעטנענרעד םיא לָאז סָאװ
 "ַארעג ַא -- ןיז ןייא ןיא יו רעמ זיא ,ןבעל ןבילבעג זיא סָאװ ,ןדיי רוד

 טכוז רע ןוא עטעװעטַארעגּפָא יד וצ טרעהעג רעלגירטש רעבָא ,רעטעוועט
 ,זדנוא וצ ךרדה תציפק םעד םיא רַאפ ןעניפעג רימ ןזומ .זדנוא וצ געוו ַא
 טמוק סָאװ ,שטנעמ ַא ןופ תונויסנ יד ןוא ןקיטייו יד ןרענימרַאפ וצ ידכ
 טגיל ףַארט ןייז ןיא .רעטכיד ףַארט ַא ןופ המיא רעצנַאג רעד טימ טציא
 ןשידיסח ןיא ןדיי יד ןופ חוכ רעד סָאד זיא .חוכ רענעגרָאברַאפ ַא רעכיז

 -תיב-ףלא ןעיירש ייז ןוא הרות עצנַאג רעייז ןסעגרַאפ ןבָאה סָאװ ,עלהשעמ

 םעד ןופ סעּפע ןַארַאפ טייקיטירט-טשרע סרעלגירטש ןיא זיא רעדָא ? למיג

 יד ? תילט ןטליהעגנייא ןַא טימ ןײרַא רדח ןיא ןגָארטעג טרעוו סָאװ ,דניק
 .רעטקיטולברַאפ ַא תילט רעד ךָאנ זיא ָאד סָאװ ,רעסערג זיא המיא

 יז תעב סָאװ, ןתוינערוּפ ײלרעלַא זדנוא ףיוא ןעמוק רודו רוד לכב
 ערעזדנוא ןופ לת ַא ךיוא סגעוונייא ןיוש ייז ןכַאמ ,זדנוא ןופ לת ַא ןכַאמ וצ ןכוז
 טרַאּפשעגניײיא ךיז טלָאװ טייצ עשיטימעסיטנַא יד יוװ ,סעירָאעט-טסנוק עלַא

 טכַאד טָא .טגָאזעג סנייטשמ ,טסנוק עשידיי עלעיצעּפס ַא "ןעמערופוצסיוא,
 ןיוש ןבָאה רימ .ךיילג ןטייל טימ ןיוש ןענייז רימ ןוא טָא-טָא זַא ,זדנוא ךיז
 רעצנַאג רעד טימ ,עירָאטַארָאבַאל טסנוק עצנַאג רעזדנוא טכיילגעגסיוא
 קרעוו ערעזדנוא ןטסעמ ןביוהנָא ןיוש ןענעק רימ ןוא טלעוװ רעשירעלטסניק
 טלעוו עסיורג יד טרעק לָאמַא טימ רעבָא .סָאמ רעכעלטלעוו-סיורג רעד טימ
 ןיטש רעדיוו ןביילב רימ ןֹוא רעטניט ןשירעלטסניק ןצנַאג רעזדנוא םוא
 | ,בױהנָא םייב

 -ָאיא שירעלטסניק ךיז ןעזרעד וצ ליפעג םענעגנָא ןייק טשינ זיא'ס
 תוללי ערעזדנוא לייוו ,טרילָאזיא ױזַא ןייז וצ ךעלרעפעג ךיוא זיא'ס .טריל
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 עטרעטיילעג סָאד ןלייטסיוא ךיג ױזַא טשינ זדנוא ןזָאל סעיצַאטנעמַאל ןוא
 ןטייצ עכלעזַא ןיא .הדע רעקידנגגָאלק רעצנַאג רעד ןופ רעמָאי םעד ןוא ,טרָאװ
 ןיא ?רוביצב ןענװַאד םעד ןיא ,ןינמ םעד ןיא חוכ רעזדנוא רשפא טגיל
 סעווינַא יד ךיז ןיא ןגָאמרַאפ ךיוא ןיילַא ןזח רעד רשפא ףרַאד ןטייצ עכלעזַא
 ?יירשעג-ןבייל םענעגייא ןצלָאטש ַא ןופ טשינ ןוא ןייוועג ןשלהק ַא ןופ

 -יא רעשירעלטסניק ןופ ןרַאפעג יד ןענייז סָאד רעבָא ? טסייוו רעוו
 -יורג ַא ןופ הנכס רעד רַאפ זדנוא טלעטש טײהטרעדנוזעגּפָא ַאזַא .עיצַאלָאז

 ,שינעלמוטעצ רעס

 ןגנערטש םעד ןגײלוצקעװַא זדנוא רע טגניווצ רעלגירטש ַא טמוק'ס זַא

 עשידיי יד יוװ ,בייהנָא עמַאס ןופ ןָא זדנוא טימ טביוה רע לייוו ,לטייט-טסנוק
 ןברוח ךָאנ לָאמעלַא ,ביײהנָא ןופ ןָא טביוה טייצ

 זיא רע לייוו ,ןרעוועקצוס ןופ רעיינ רע זיא טקנוּפדנַאטש םעד ןופ ןוא

 רעדיל-ןברוח עטפיירטשַאב-ןוז ענייז טימ טָאה רעוועקצוס .םיא ןופ רעטלע-רוא
 רעזדנוא טימ טָאה רע .זדנוא וצ טרעהעג ךָאנ טָאה רע .עכָאּפע ןַא ןסָאלשעג
 ןוא :ךַארּפש עטכיירגרעד ערעזדנוא טימ טָאה רע .גנונעפָאה טכוזעג ןושל

 עכָאּפע יד טריפרעד טָאה רע ןוא רעדיל ענייז ןבירשעג ןפמואירט-םרָאפ
 ,ףוס ריא וצ

 ױזַא טשינ זיא רע .בייהנָא רעקידהמיא --- ביײהנָא קירוצ זיא רעלגירטש
 "חילש; רעשיטעָאּפ רעזדנוא ןעוועג טשינ זיא רע .רעוועקצוס יו רערעזדנוא
 ,קידלוש טשינרָאג זדנוא זיא רע .,לָאט-רעמָאי םעד ןיא

 -גיילק טָאה רע זַא ,רעדיל ענייז ןיא ץעגרע טנָאמרעד רע שטָאכ ןוא
 ,םיא ןופ ןָאטעגּפָא ךיז טָאה ,"לוסּפ-ףירט; ַא יו ןקיווייל טנעיילעג זייוו

 סָאװ ,רע .טיײקנזעלַאב עטּפַאכעגפיוא ןייז ,םייוניע ענייז ןופ ןרָאי יד ךרוד
 רעדָא ,ָאטעג ןיא רעטכיד ןייק ןעוועג טשינ זיא ,רָאי 27 טלַא םיוק טציא זיא
 -נָא טימ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה סָאװ ,לרוחב ַא רָאנ ,ןַאזיטרַאּפ-רעטכיד ַא
 תומולח יד ןענייז ןרעגַאל יד ןיא ןוא ָאטעג ןיא .תומולח:-ביירש עשירעגנַאפ

 ,תומולח עשירעביײהנָא ןרָאװעג

 -נָא ןייז ליוו ,ןריטיצ טשינ ךיז ןזָאל רעדיל ערענעלק סרעלגירטש
 -נעל ענייז .דיל ץרוק ַא ןופ קיגַאמ יד ןריובעג טשינ ךָאנ טָאה טייקשירעבייה

 טשינ יאדווא ךיז ןזָאל "געט ערעזדנוא ןופ, עירעס רעד ןופ רעדיל ערעג
 סָאװ ,טייקשירעלייצרעד עטלטייקעג ַא טרעווילגרַאפ זיא ייז ןיא לייוו ,ןריטיצ
 ןענייז ןזרעפ יד .זרעפ טימ זרעפ ןוא הרוש טימ הרוש ןעמַאזוצ טרעדיוש
 ןופ ןקילפוצסיױרַא ייז שינעלעטשנייא ןַא זיא'ס זַא ,טקיטיײװעגנײרַא ױזַא
 ,טסקעט

 זיא ערעסערג ענייז ןיא ייס ןוא רעדיל עניילק ענייז ןיא ייס רעבָא
 ַא ףיוא ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד וצ געוו םעד טכוז רעלגירטש זַא ,קיטנעק
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 טעװעטַאר סָאװ סָאד זיא טײקטגַאװעג יד ןוא ,ןפוא ןקיד תיב-ףלא ןטגָאװעג
 טגניווצ סָאװ ,חוכ ַא םיא ןיא ןַארַאפ .טעטיוויטימירּפ רעייז ןופ רעדיל ענייז
 ,ןרעהוצסיוא ךייא

 ךיוא ןזיוו סָאװ) רעדיל עשיפַארגָאיבָאטױא ענעטָארעגמוא יד ןשיווצ
 ,עשיגורפ ןופ טפָא ,בייהנָא עמַאס ןופ ןבייהוצנָא ןסיוא זיא רעטכיד רעד זַא
 וליפא ןפרַאװרַאפ סָאװ ,רעדיל ערענעלק יד ןוא (תורוש עשירעזנוצ טעמכ
 ןופ , ןעמעָאּפ ערעסערג יד ןגיל --- ןבָאה ףרַאד דיל ןיילק ַא סָאװ ,ןח םעד
 ,טעָאּפ ןופ חוכ רעד ךיז טליפ רעדיל ערעסערג יד ןיא ןוא ."געט ערעזדנוא
 סָאװ ןטייקכעלגעמ טימ ,ןעזעג ייז טָאה רע יוװ ,ןכַאז ןלייצרעד ןעמוקעג זיא סָאװ
 .רעייפ ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג-טשרע ןענייז

 ערעסערג ענייז ןיא ןוא ,טולב וליפא טקיניר רעייפ .טקיניר רעייפ
 ןעמעָאּפ יד ןיא ,טייקטנערבעגכרוד רעד טָא ןופ סעּפע ןַארַאפ זיא רעדיל
 עקידתבש ַא טָאה ױזַא ןוא, ; "ןעגנַאגעגוצ סע זיא ױזַא ןוא, --- ןיא לעיצעּפס
 -ַאלַאס םעד ףיוא גָאזנָא ןַא ןַארַאפ וליפא זיא "טָאג וצ טזײרּפשעגקעװַא הדע

 רעזדנוא וצ טײקנפלָאהַאב ןבעג ןָא טביוה ןוא ךיז טפַאש סָאװ ,טרָאװ-רעדנַאמ
 | ,טײקנפלָאהַאבמוא

 סָאד ,טרָאװ סָאד .סיורג זיא טייקיזָאלפליה רעזדנוא ןופ קיטייוו רעד
 ןוא ; ךַאװש וצ ןייז וצ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה טרָאװ עטלקיװטנַא ןוא עטלַא
 ןעמעָאּפ ערעסערג ענייז ןיא טזייוו טרָאװ שירעבייהנָא סרעלגירטש אקווד
 ,ןטייקכעלגעמ-קורדסיוא עיינ ןופ ,חוכ םעיינ ַא ןופ םינמיס

 -ָארּפ ַא ןַארַאפ זיא ןעמעָאּפ ערעסערג ענייז ןיא ןוא עדעררָאפ ןייז ןיא
 "רךעביא טפַארק יד ןרעלגירטש טיג הרובג:עזָארּפ יד טָא .םָארטש רעשיאַאז
 -מורַא טָאה סָאװ ,ארומ רעסיורג רעד ןופ םוקנָא םעד ןושל ןייז ףיוא ןבעגוצ
 זיא תוירזכא רעסיורג רעד ןופ טעּפמיא רעד .טעטש עשידיי יד טּפַאכעג
 ןביילב'ס .דנַאטשרעדיװ ןָא ּפָא טערט ןיילַא טָאג וליפא זַא ,שילווייט ױזַא
 ךיז טמוקַאב'ס .טייהניואוועג ןופ ,ןעלמיה עקידייל וצ ןענװַאד סָאװ ,ןדיי
 יז ןוא טָאג ןופ רעקיטפַאהדנַאטש ןעוועג ןענייז ןדיי יד זַא ,קורדנייא רעד
 ,טרילוטיּפַאק רעטעּפש טשרע ןבָאה

 טנָאטַאב טשרקיערעד ןעמ טָאה ,טרָאװ ןזָאלפליה ןופ טדערעג טָאה'מ זַא
 -עג עקידארומ יד ןופ דליב-ליורג סָאד ןפַאש וצ ךַאװש וצ זיא טרָאװ סָאד זַא
 ךיוא ךיז ןביוה טרָאװ-רעייפ סרעלגירטש טימ ןעמַאזצ רעבָא ,ןשינעעש
 חוכב ןיוש זיא טרָאװ ןייז סָאװ ,דליב-ליורג םעד ןופ םינמיס ןזייווַאב ןָא
 ,ןדניצוצנָא זדנוא רַאפ

 -על יד ןעוו ,סנ ַא ףיוא טפָאהעג ךָאנ ןבָאה ןדיי ןעוו ,בייהנָא עמַאס ןופ
 טימ ןבָאה ייז ןעוו ,טיוט םענעגייא רעייז ןעז טלָאװעג טינ ןבָאה עקידעב
 לכש ןעוו ,תוירזכא ליפ ױזַא ןפײרגַאב טנעקעג טשינ ּפעק עשידיי ערעייז
 זיב -- "?סנעקָאה:טסיירט; ףיוא ןעגנַאפ טזָאלעג ךָאנ ךיז ןבָאה ןליוו ןוא
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 -עגּפָא טשינ ץלַא טרעוו ,"ןטוג טימ טבעװשענּפָא טָאה ןיילַא טָאג ןעווק ,ףוס םוצ
 -געמ-זרעפ עשירעבייהנָא ענייז טימ ,ןלייצרעד וצ חוכ טרעלגירטש טכַאוװש
 זיא'ס שטָאכ ןוא .ןעזעגוצ ןבָאה ןגיֹוא עשלגניי ענייז סָאװ ץלַא ,ןטייקכעל
 ףלעווצ ןסײרסױרַא ןוא סיר-טלַאװג ַא ןכַאמ ךָאד ךיא לעװ ,ןריטיצ וצ רעווש
 טזײרּפשעגקעװַא הדע עקידתבש ַא טָאה ױזַא ןוא , --- עמעָאּפ ןייז ןופ תורוש

 : "טָאג וצ

 . . . טנגירּפש רעטצנעפ ןופ שטנעמ ַא טימ -- ןבעל לקיטש א םיצולּפ ןוא

 ;ּפעלש ןקידתילט ןיא רעגניפ-תיציצ יד ךיז ןכערב'ס

 ּפעק ענעקלעמרַאי רעכעל ןיא ףיוא ןסקַאװ

 ,גניר ןטמלעהַאב ןירג ןיא רעמָאי טימ ןײרַא ןלַאפ ןוא

 טנעה-שואי יד טזָאלעצ ןוא הרירב ןייק טשינ ןיוש ריט טָאה
 .דניקיליּפמ טלקערבעצ א יװ הדע יד סױוַא טסיוטש ןוא

 דנילב ןטכאמעג טימ ןעמתרַאפ םורַא רעזייה יד

 ,טנעקעג טשינ לָאמנײק הדע יד ןטלָאװ ייז יװ

 --- סנבוַאש ןליװשַאב ּפעלק ,ןסָאש עניילק ןלַאפ'ס

 קרַאמ רעטמיוצעגמורא רעד הדע-תבש רעד ףיוא טרַאװס
 !קרַאטש ןענייז ןדי יװ :ליומ קיכעטש ןייז טּפַאגס ןוא
 ןברַאטש טשינ ןעק רענייק ןוא טקיטולבעצ ןיוש זיא ץלַא

 ןעזעג טָאה רעלגירטש לפיוו ,ןעז וצ טכייל זיא טַאטיצ םעניילק םעד ןופ

 -ַאז ןיא ןביױהעגנָא ךָאנ רע טָאה דיל סָאד .טנכייצרַאפ טָאה רע יױזַא יו ןֹוא

 ןיא ןיוש .1948 ןיא דלַאװנעכוב ןיא טקידנערַאפ ןוא 1941 ןיא שטשָאמ

 סָאװ ,רעזייה ענעקָארשעגנָא יד ןֹופ קסעטָארג םעד ןעזעג רע טָאה שטשָאמַאז

 ךיז ןכַאמ ייז יוװ ; ןברוח ןופ ןעװעטַאר שטָאכ ךיז ןליוו ןוא ךיז רַאפ ןרעטיצ

 ןעזעג רע טָאה טרָאד ןיוש ,ןדיי יד טשינ וליפא ןענעק יז זַא עטַאװעמַאט

 עמורפ סָאד ןעזרעד טָאה רע .שטנעמ ַא טימ טּפעלש סָאװ ןבעל קיטש ַא

 טָאה רע .ּפעלש ןקידתילט ןיא ךיז ןכערב סָאװ רעגניפ-תיציצ יד ןופ דליב

 ןגעק לָאמ עלַא טעווער סָאװ ,קרַאמ ןופ ליומ עקיכעטש סָאד טרעהעג ךיוא

 טרעגלַאװ ץלַא שטָאכ סָאװ החיצר אלמ זיא קרַאמ רעד . ,הרוכג רעשידיי רעד

 ןברַאטש טשינ רענייק ןעק ,טולב ןיא ןיֹוש ךיז
 סָאד זומ רע .טנכייצרַאפ סָאװ רעקידוועעז ַא לייוורעד זיא רעלגירטש

 -מורַא ןבייהנָא ןוא ןקיאורַאב ךיז טעוװ רע זיב ,ךיז ןופ ןלײצרעדסױרַא ץלַא

 .ענעעזעג סָאד ןטכַארט
 רימ ןרעוו ,"לארשי חצנע ןופ עלעדיפ ןפיוא ןליּפש רימ זַא ,ָאד רימ

 ןוויוא-ךלַאק ןייז ןופ טעװ רעלגירטש ביוא רעבָא ,שילַארטַאעט ,טפָא ץנַאג

 ליוו רע רָאנ ,ןברַאטש טשינ רע ןעק רָאנ טשינ סָאװ ,לארשי חצנ םוצ ןייגרעד

 גנונעפָאה עטנערבעגכרוד ןייז טעוו --- ןברַאטש טשינ טעוו ןוא ןברַאטש טשינ

 .עקידנטסיירט ַא ןוא עקידנגייצרעביא ןַא ,עטרעטיילעג ַא ןייז
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 ץרּפ .ל .י ןנעוו ץימָאנ ַא

 ןיא רעלעטשטפירש-עטַאט רעשידיי רעטשרע רעד ןעוועג זיא ץרּפ .ל .י
 .רעדָא ,סעדייז זיולב טַאהעג רימ ןבָאה םיא זיב .רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 רעגנוי רעד ,ןדיי ייב הכאלמ עקידוועמעש ַא ןעוועג זיא יירעביירש .רעדניק
 טדערעגרעטנורַא ןוא ןדייז ַא רַאפ טלעטשרַאפ ךיילג ךיז טָאה ילעדנעמ
 טלעטשרַאפ טפָא ץנַאג ךיז טָאה םכילע םולש ;ךעלקינייא וצ שירעיצרעד
 ,וטערעטוט עלעּפָאט ןופ ליומ ןכרוד רעביירש ַא יו טדערעג ןוא דניק ַא רַאפ

 עטַאט רעד .טכַארט רע סָאװ ןגָאז וצ טמעשעג ךיז טָאה עטַאט רעד
 ןוא סעצײלּפ יד ףיוא תודהיה לוע םעד ןוא הסנרּפ לוע םעד ןגָארטעג טָאה
 / .סּפיּפ ןשירעלעטשטפירש ןייק ןבעגעג טינ

 סָאד .רעטכַארט רעתמא רעד שטנעמ רעקירעילטימ רעד זיא ךָאד ןוא
 ןקור ןופ קיגַארט עתמא יד ךיז ןיא טגָאמרַאפ ןבעל קידצינערג-ןשיוצ קיטש
 ןופ רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא ךיז ןקורּפָא ןוא רעטלע רעד וצ רעטנעענ ךיז
 .ןרָאי-רעדניק עקידוועגניז יד

 רוטַארעטיל יד זיא רוטַארעטיל-טלעוװ ןופ סָאמ ןוא גָאװ עסיורג יד

 טליפרעד סָאװ ,ןטַאט ןופ גָאלָאנָאמ רעשיגַארט רעד .טייקירעילטימ ןופ
 ןבילבעג ןיוש זיא ןילַא רע ואוו ,טייז רעד ןיא טלַאק סעּפע םיא טרעוו סע זַא
 .עמַאמ-עטַאט ענייז ךָאנ ,םותי ַא

 -כעלרעייפ ןייז ןגָארטעגנײרַא טָאה רע .טעָאּפ ַא ןעוועג ץלַא ןיא זיא ץרּפ
 ,ןביולג ןטילגעגנָא ןייז ןיא ,קיטסירטעלעב רעד ןיא ,קיטסיצילבוּפ רעד ןיא טייק
 ,ןכָאװ רעד ןיא קידבוט-םוי ןייז וצ הרובג יד ךיוא טָאה ןבעל עשידיי סָאד זַא
 לייוו ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד רעייט ןייז ץרּפ ףרַאד ץלַא ןופ רעמ רעבָא

 רָאנ ,דניק ןייק רַאפ טינ ןוא ןדייז ןייק רַאפ טלעטשרַאּפ טינ ךיז טָאה רע
 ןשידיי ןופ טלעװ רעד ןיא דיי ןקירעילטימ םעד טכַארבעגניײרַא טָאה רע
 ,ןטכַארט ןשירעפעש

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא עטַאט רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע
 רענרעדָאמ רעד ןופ עטַאט רעד ןעוועג זיא רע זַא ,ןעמ טגָאז רשפא רַאפרעד
 / .,רוטַארעטיל רעשידיי

 קימירק ןנעוו ןעמזירָאפַא

 טרָאד ןוא עדייבעג עשירַארעטיל ןייז ףיוא ךיז טיֹוב רעקיטירק רעדעי
 לייוו ,עסיורג רָאג ןייק ןייז טינ ןָאק עדייבעג יד .רעביירש ענייז רע טצעזַאב
 וצ ַא ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא תלוכיב טינ זיא רעקיטירק-רוטַארעטיל ןייק |

 -עטַאבעלַאב טלעטשעגנייא ןַא רָאנ זיא'ס ביוא .,טפַאשעטַאבעלַאב סיורג
 ואוו טַארוקַא טסייוו רעביירש רערעדנוזַאב רעדעי ןוא םרָאפ סע טָאה טפַאש
 ,טמענרַאפ רע רדח ַא רַאפ סָאװ ןוא טניואוו רע



 289 קיטירק ןגעװ ןעמזירָאּפַא

 ענייז ןענייז סָאד לייוו ,גיוא ןופ טינ םענייק טרילרַאפ רעקיטירק רעד
 רַאפ ןוא ןגרָאזַאב ןפלָאהעג טָאה רֶע סָאװ ,טניזעגזיוה ןייז ,ןשטנעמ בוטש
 ,ןגרָאז

 ,ךייר וצ ןוא סיורג וצ טינ זיא רוטַארעטיל עטסכייר ןוא עטסערג יד
 טָאה ןוא ןפוא ןדילָאס ַא ףיוא טיובעג רָאנ זיא זיוה עשירַארעטיל סָאד ביוא
 ןַאלּפ ס'טקעטיכרַא-רוטַארעטיל ןטוג ַא זיא ןוא ךַאד ַא טימ טנעמַאדנופ ַא
 טינ ןעק גיוא ךעלשטנעמ ןייק לייוו ,זיוה סיורג וצ ןייק ןייז טינ סע ןעק
 ,טפַאשעטַאבעלַאב טעװעדליװרַאפ ןוא ןפרָאװעצ ַא ןעמענמורַא

 סעקנַאטלַא טימ ןטרָאג ַא ,עירעפירעּפ ַא ןַארַאפ קידנעטש זיא זיוה םורַא
 יד וליפא ןוא ץלַא טעז גיוא סרעקיטירק םעד .ךעלביטש ערענעלק ןוא
 ןפלעה ייז ליפיוו ףיוא ,ליפ ױזַא ףיוא ייז טעז רע .רעניואוונייא עשירעפירעּפ
 טינ ןרעטש ייז ליפיוו ףיוא ןוא עדייבעג רעצנַאג רעד ןופ עינָאמרַאה יד
 .עינָאמרַאה יד

 -ץעטיל עטרינַאלּפסױא ןגייא ןַא ךיז טָאה רעקיטירק רעטינעג רעדעי
 ןייז טינ ןעייבעג עשירַארעטיל ענעדיישרַאּפ יד ןלעװ ,ללכ ךרדב ,ןוא רוטַאר
 ןיא ןדיישרעטנוא רשפא ךיז ןלעװ ייז .ןרעדנַא ןופ סנייא ,שרעדנַא קרַאטש
 -ַאב רעד ןיא ,םירדח יד ןופ גנולעטשנייא רעד ןיא ,רוטקורטס ןיא ,םרָאפ
 עשירַארעטיל עטמולחעגסיוא יד ןלעװ ליפ ױזַא ףיוא .ןשטנעמ יד ןופ גנוצעז
 ,רעבָא .רעיוב-רעטסיימ ןרעדנוזַאב םעד ןופ םתוח םעד ןגָארט ןרוטקעטיכרַא
 ערעדנוזַאב יד ןלעוו ןעמַאנסיוא עּפַאנק טימ ,רעדנואוו רעביא רעדנואוו
 -ַארד עבלעז יד רַאפ טײקשיטַאבעלַאב רעייז ןיא טרָא ןעניפעג רעקיטירק
 ןופ ןלוע עקיטכיוו יד סעציילּפ ערעייז ףיוא ןגָארט סָאװ ,ןענָאזרעּפ עשיטַאמ
 ַא רַאפ ,טרָא רעדנוזַאב ַא ןגעו ןגירק רשפא ךיז ןלעװ ייז .טייצ רעייז
 ןקיבלעז םעד ףיוא ןקינייא ךיז ייז ןלעוװ ךות ןיא רעבָא ,רעביירש ןרעדנוזַאב
 -סיוא עדייבעג ערעדנוזַאב רעדעי רשפא טעװ ךעלרעסיוא ,לבמַאסנַא ןסיורג
 ןעניואוו ךַאד ןייא רעטנוא טעװ ןעמַאזוצ ןצנַאג ןיא רעבָא ,שרעדנַא ןעֶז
 .טניזעגזיוה עקיבלעז סָאד

 ,עסיורג רָאג ַא טניזעגזיוה ןייז וצ רעקיטירק ןופ תוירחא יד זיא רַאפרעד
 ,זיוה שירָארעטיל ןגייא ןייז רַאפ ,סרעניואווַאב ענייז ןבילקעגסיוא רע טָאה
 יז טימ רע זיא ,ןעיובסיוא ןפלָאהעג ,ימ ןופ ןרָאי ךרוד ,טָאה רע סָאװ
 רע טכַאמ רעמָאט .רוטַארעטיל יד ןענייז ייז ןוא רע .ןדנובעג ןוא טּפונקעג
 ,עדייבעג ענעגייא ןייז ךיז טלקָאש ,טירט ןשלַאפ ַא

 "זױה שירַארעטיל ןייז ֹוצ תוירחא ןַא טָאה רע לייוו ,סעּפע ךָאנ ןוא
 רעייז ףיוא קידחרוא-סינכמ וצ ,קיניזטכייל וצ ןרעו טינ רע רָאט ,טניזעג
 ,עירעלַאװַאק רעטכייל רַאפ ןריט יד ןענעפע גנילצולּפ טינ רָאט רע .ןובשח

 ןייא טלַאפ םיא ןעמעוו ךיז וצ ןײרַא טזָאל ןוא ןריט יד רֶע טנפע לייוו
 -װעטלַאהנעמַאוצ ןופ חוכ ןטימ ךיז טלַאה סָאװ ,זיוה שירַארעטיל ןייז ןיא



 ןעמונעג ךות ןיא 290

 ןעלקָאש וצ ןָא ךיז טביוה ,עיצַאטיװַארג רעקיטסייג ןופ חוכ ןטימ ,טייקיד

 .סָאװ-ןסייוו-םידש ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוו'ס ןוא זיוה עצנַאג סָאד

 ןופ רעניואווַאב ןרעדנוזַאב רעדעי וצ תוירחא ןייז זיא סיורג רָאג ןוא

 ךיוא טבעל רע רעבָא ,ןיילַא ךיז רַאפ יווייס טבעל סָאװ ןינב ןשירַארעטיל

 רעקיטירק רעד סָאװ שרופמה םש ןשיַארעטיל ַא ןופ תוכז ןיא ,לעיצעּפס

 טסנרע ךיז ןעיצַאב וצ ףיוא טרעה רעקיטירק רעד ביוא .ןבעגעג םיא טָאה

 סשרופמה םש ענייז ןרעװ ,ןעגנונעכייצסיוא עטלייטעגסיוא ענעגייא ענייז וצ

 ריא ןופ ךס ַא ןרעװנָא ןָא טביוה עירעלַאג-ןדלעה עצנַאג ןייז ןֹוא לוסּפ

 עיצַאלפניא ןַא טּפַאש ןוא שינעלמוטעצ ַא ןיירַא ןיילַא טגנערב רע .עדרעוו

 "רעד ןוא עטלייוורעדסיוא ,עסיורג ענייז ןוא ,ןעגנוניימ ענעגייא ענייז ןיא

 טקניז עטלייוורעדסיוא ןופ זיוה ןייז ןוא סמדו רשב עטסָארּפ ןרעוו ,ענעביוה

 .עטָאלב ןיא

 ,רעקיטירק ןייז ייב ןענָאמ וצ טכער ַא רעביירש רעדעי טָאה רַאפרעד

 טביוה רעמָאט זַא ,טצעזַאב ךיז טָאה רע ןטרָאגניײװ ןשירַארעטיל סנעמעוו ןיא

 סָאװ עכלעזַא ,עקיטכירפיוא ןַא ןייז גנוביוהרעד יד לָאז ,ךיוה וצ םיא רע

 -נַאטס םענעגייא ןייז ןרענימ טינ ךרוד ,ןעװענַאש לָאז ןײלַא רעקיטירק רעד

 טיובעגפיוא טָאה רע זַא ,ןעקנעדעג קידנעטש ףרַאד רעקיטירק רעד ,טרַאד

 ןעיצַאב ךיז ייז וצ רע זומ ,ןשטנעמ טצעזַאב טרָאד רע טָאה ,ןינב ןדילָאס ַא

 .ןעגנוניימ ענעגייא ענייז וצ --- גנוטכַא טימ

 ןעניואוו ,סָאלש ןשירַארעטיל ןייז ןיא ןעניואוו סָאװ ןשטנעמ יד לייוו

 רעביירש יד ןופ .רעסעלש עשירַארעטיל עטיובעג-טוג ערעדנַא ןיא יו ייס

 ןלַאפעצ טעװ זיוה סרעקיטירק םעד רעבָא ,ןעמוקּפָא טינ רשפא טעװ ןיײלַא

 ,לביטש-ןטרָאק ַא יו

 ןייד קיטכיזרָאפ יוב :טגָאזעג ױזַא לָאמ עלַא ךיז ךיא בָאה רַאפרעד

 ,זיוה ַא ןבָאה וטסעװ טייצ רעד טימ .רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ ןַאלּפ

 .ריד טימ ןוא ריד ייב ןעניואוו ןלעװ ייז ןוא ןשטנעמ ןטעברַאפ טרָאד טסעוו

 ,זיוה קידעבעל ַא רַאפ ןכַאמ זיוה ןייד טעװ םעטָא רעקידעבעל רעייז

 .רוטַארעטיל יד ןרעוו ריד רַאפ טעװ רוטַארעטיל רעד ףיוא קוקסיוא ןייד

 ןףדלעה עשירַארעטיל ענייד וצ טסלייט וד סָאװ ,דובכ םעד רעייט טלַאה

 וצ ,ןעגנערבסיוא ןטכייל וצ טינ םיא טסלָאז וד זַא ,רעייט ױזַא םיא טלַאה

 | | .ןעװעלכַאטרַאפ ךיג

 .ןינב ןשירַארעטיל ןייד ןיא ריד טימ טסצעזַאב וד ןעמעוו טיהעגּפָא יז

 "רעסיוא ןפַאש וצ עז .ןעמַאזװצ טסגנערב וד םינכש ַא רַאפ סָאװ טנרָאװעג ייז

 ןוא שודק םוקמ ַא טסיוב וד זַא ,קנעדעג .עינָאמרַאה עכעלרעניא ןוא עכעל

 .קסעלרוב ןייק טינ

 טינ ץלַא םיא לָאזס ןוא ןבעל ןייז ןבעלּפָא ךיוא ןעק רעקיטירק ַא

 .טפַאשעטַאבעלַאב עשירַארעטיל ענעגייא ןַא ןעיובוצפיוא ןעגנולעג
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 ָאי יז ןעיוב רעמָאט סָאװ ,םיאיבנ עשלַאפ יו ,רעקיטירק עשלַאפ ןַארַאפ
 ערעדנַא ,ךיז ןטלַאה ייז םיֹוק --- ךעלסיפ עשרעניה ףיוא ייז ןעייטש ,םינינב
 םעד ןצונַאב טינ הלילח ליוװכ) שיטָאַאכ ױזַא ןיילַא ןענייז רעקיטירק
 עשירַארעטיל ַא טָאטש סיוא ךיז ןעיוב ייז זַא (ךעלרעמוא --- ףירגַאב ןשיטע
 ,זיוה-םיעגושמ ַא ,עדייבעג

 טעּפוט ןעמ ,טצנַאט ןעמ ןוא טצלירג ןעמ ןוא טקיױּפ ןעמ ןוא טּפַאלק ןעמ
 טיירש ןעמ ,טגָאלש ןעמ ,טעלג ןעמ ,טרעדליּפ ןעמ ,טיירש ןעמ ,סיפ יד טימ
 טעברַאפ ןעמ ,ּפערט יד ןופ ןשטנעמ ענעסעזעגנייא-טוג טפרַאװ ןעמ ,דלַאװג
 שירָארעטיל ַאזַא .ענימ עטוג ַא רעקיטירק םעד טזייוו סָאװ ,םענייא רעדעי
 ,זיוה-לוד ַא ךיג רָאג טרעוו זיוה

 רעבָא ,לָאג ַא ןָא שטנעמ ַא ןייז וצ ןטּפױהַאב טינ ןעק רעקיטירק ַא
 סָאװ רעקיטירק ךס ַא ןַארַאפ .שטנעמ ַא ןָא לַאג ַא ןייז טינ ךיוא רָאט רע
 -עטַאבעלַאב שירַארעטיל ןגייא ןַא ןעיובוצפיוא ןזיוװַאב וליפא ןיוש ןבָאה
 ןייק רעבָא ,ןטלַאטשעג עשירַארעטיל ערעייז רַאפ שינעעזנייא ךרוד ,טּפַאש
 סעכ ןוא טייקסטכעלש טימ ןָאט ֹוצ ןויװַאב טינ ךָאנ סע טָאה רעקיטירק
 ךָאנ זיא טייקסטוג ליפוצ ,רעטרעוו ערעדנַא טימ .טייקיטשרוד-המקנ ןוא
 ,טייקסטכעלש ליפוצ יװ ,רעקיטירק ַא רַאפ ןורסח ַאזַא טינ ץלַא

 ןעמוקסיוא לָאמַא םיא ןעק ,רעביירש ַא ביל טגירק רעקיטירק ַא ןעוו

 גרַאק וצ רעדָא ,ןביול שירעניגרַאפ ליפוצ םיא רעדָא ,ייווצ ןופ סנייא ןָאט וצ
 ןעו רעבָא ,תולעּפתה ליפוצ ןיא ןלַאפנײרַא טעװ רע זַא ארומ סיוא ,ןביול
 שוריפב ךיז רע ףרַאד ,רעביירש ַא ףיוא סעכ ןיא טרעוו רעקיטירק רעד
 ןביול טינ םיא ןעק רע ביוא ,םיא ןגעוו ןביירש וצ ןופ ןטלַאהּפָא

 זַא ןעז שטָאכ ןעמ לָאז ,זייב ןייז רעקיטירק ַא ןיוש זומ רעמָאט ןוא
 ןצנַאג ַא ןבָאה סָאװ רעקיטירק ןַארַאפ ,ןָאט וצ ייוו --- ייוו לסיבַא ךיוא טוט םיא
 ןוא טָאג סנעמעוו זיא רעוו טסואוועג טָאה סָאװ ,הערּפ יו ,וויכרַא-רעטעג
 ןעמַאוצ רעביירש םעד ןענעק ןעמ ףרַאד יאדווא .רעװ זיא טָאג סנעמעוו
 ךיז ןריזילַאיצעּפס סָאװ רעקיטירק יד .סָאמ רעכיילג ַא ןיא רעבָא ,ךוב ןטימ
 סָאװ ,רעדיו יד ןוא ןטנַאדעּפ עשירעפעשמוא ןענייז ,ךֹוב ןפיוא זיולב
 ךס ַא ןייגַאב וצ לולע ןענייז ,ךוב ןופ רעביירש םעד ליפוצ ןעקנעדעג

 ,ןטייקיטכערעגמוא ןוא תולווע

 רעביירש ַא .רעביירש םעד ןופ רעשיטע ןייז וצ בייוחמ זיא רעקיטירק ַא
 -ירק ַא .תונובשח עכעלנעזרעּפ ןבָאה ןוא ךוב ןייז ןופ רענעלק ןייז געמ
 ןביירש ןייז טעװ ,ןביירש ןגייא ןייז ןופ רענעלק ןייז טעװ רע ביוא ,רעקיט
 יד ןבָאה ןלעװ ןעגנוניימ-ןיינ-ןואדָאי ענייז .טרעוו ןטסדנימ םעד ןבָאה טינ
 ,קַאינפיירט ַא בר ַא ןופ םירשכה יד יו ,תובישח עבלעז





 סעיצַאנימוליא

 רעשידיי ַא ןוא קדצ רג ַא ץעװ בָאר סוָאּפ

 דרָאב לקשמ ַא טימ ןָאגרַאשז :גורפ .ש
 קדצ רג רענַאקירעמַא ןַא

 ' או = רעדיל ערעסעב ןוא עטוג ןגעוו
 ' םהָאמ טעסרעמָאס

 ןטעָאּפ ערָאנימ
 1 ן דיל טנעמעלא --ןוא רעזיירד רָאדָאעט וא ךיל ןייז -- רעטכיד רעד טלעוו .ג ה

 טעָאּפ רעשידיי-שילגנע רעד ןז ןוא עמַאמ
 ןיילק .מ .א לבה ןוא ןיק
 ןוא םרָאּפ -- עניװָאנ ַא רַאפ ןריבורּפסיױא טשינ סָאװרַאפ

 טלַאהניא 3 לארשי תבהא

 יֵאב קעלב

 רעטָאפ סעד טכוז ןעמ

 ןטענָאס סריּפסקעש

 רומ ןַאירַאמ

 ןָאסקעזזד ַאדיע

 געוו רערעווש רעד

 3 רעדיל-גָאלק ןופ ןבָאה האנה ןעמ געמ





 " ב ָאר , םוָאּפ

 טלַא סנטצעל זיא טײקמַאזנייא ןגעוו רעדיל שטטקידלמוט יד ןופ ענייא

 ,עטַאד יד טנכייצרַאפ טָאה גנוטייצ רענַאקירעמַא ןַא .רָאי טרעדנוה ןרָאװעג

 ,רעמ טשינרָאג --- ןוא טּפיּפ ַא ןָאטעג לַאנרושז ַא טָאה ץעגרע

 טצעזעגרעביא שירעטסיימ ,1918 ןיא ,לָאמַא טָאה סָאװ ,סעלעיעל .א

 .רעביא דיל סָאד רעדיוװ ,טפַאשקנעב-טגנוי רעליוה סיוא ,טָאה דיל סָאד
 "ןעוויער יהד, זיא גנוצעזרעביא רעטשירפעגּפָא רעד טימ רעבָא .טרעטסיימעג
 רעד ןופ טייקשחירב יד ןוא לגיופ רענעיילב ַא ץלַא ךָאנ וָאּפ ןעלע רַאגדע ןופ

 ,הרוש רעדעי ןופ טייקכעלרעכעל יד רעטלוב ךָאנ סױרַא טגנערב גנוצעזרעביא
 עטסשילַאקיזממוא עמַאס יד טּפַאטרעד ואווצעגרע טָאה וָאּפ ןעלע רַאגדע
 טָאה רע ןוא ,ןטכַארטסיױא טנעקעג זיא סע ןעוו טָאה רעטכיד ַא סָאװ ,קיזומ
 עטסגרע עמַאס יד --- רעטרעוו עטַאװעקעװשט עטרַאה טגיװעגניײרַא ריא ןיא
 רע טָאה ייברעד .טנַאה רעד רעטנוא טכַאמעג םיא ךיז ןבָאה סָאװ רעטרעוו
 עזָאּפ רערוכיש ,טטא + ועשיטסירעטקַארַאכ ַא ,ןיא טלעטשעגקעװַא ךיז
 זיא ןוָאּפ טימ הרצ יד .בָאר ַא טימ טהנעטעגסיוא ךיז טייחרערעטכינ ןוא
 ןבירשעג לָאמ עלַא טָאה ,רעקילָאהָאקלַא רעשינָארכ רעד ,רֹע סָאװ ,ןעוועג
 ץלַא זיא סָאװ ,רע דָארג ,דנַאטשוצ ןטרעטכינעגסיוא ןַא ןיא רעדיל ענייז
 רָאנ ,שדוקה חור ןיא טביולגעג טינ טָאה ,עסוכ רעד רעטנוא ןעוועג לָאמ
 ןעוװעג םיא ייב זיא עיזעָאּפ .טשינרָאג םורַא סעיצַאטידעמ ערעטכינ ןיא
 ןגעװ טינ זיא'ס ליפיוו ףיוא ,ליפיוזַא ףיוא טפַאשנסיוו ןופ ץַאזנגעק רעד
 ױזַא ךיז ןעק ןעמ בוא ,טײקיזָאלסעּפע ןגעוו רָאנ ,סעּפֶע ןטמיטשַאב ַא
 -ליצ וצ שינעשזדנָאלב עטרינַאלּפ ַא ,טשינרָאג ןופ עּפַאמ ַא ;ןקירדסיוא
 םיא ייב זיא קיזומ .קיֹווּמ ּוצ טנַאװ יד יװ ביוט ןעוועג זיא רע .טיײקיזָאל
 ,טצלירגעג ןוא טפייפעג טָאה רע .רפוש לוקו תורוצוצחב רעתמא ןַא ןעוועג
 רעטכיד רעדעי יװ ,קיוּפ-לסעק ַא ףיוא טּפַאלקעג ןוא רעקעלג טימ ןעגנולקעג
 ,עקיטפַאהצנעסע סָאד ,דיל עניילק עטקעפרעּפ סָאד טכוזעג ךיוא רע טָאה
 עשימענַא ןעמוקעגסױרַא ןענייז רעדיל ערענעלק ענייז רעבָא ,עטולָאסבַא סָאד
 .ןרערט עטרימופרַאּפ ןוא ןצכערק

 -מוא םעד וָאּפ ןעלע רַאגדע ןגעוו ָאד דער ךיא זַא ,ןקרעמַאב ליוו ךיא
 ,ירָאטס וויטקעטעד רעד ןופ רעפעש םעד ןוָאּפ ןופ טינ ןוא טעָאּפ ןכעלקילג
 רעד ןיא ץנעדנעט ַא ןַארַאפ .דמערפ ןיטולחל רימ זיא סָאװ רנַאשז ַא
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 -רעדיוש רעד ןופ רעטסיימ ןסיורג ַא ןגעוו יוװ ןוָאּפ ןופ ןדער וצ רוטַארעטיל
 ,טינ ןיבמ ןייק ןצנַאגניא םעד ףיוא ןיב ךיא רעבָא ,גנולייצרעד-ךורקס ןוא
 ַא ןופ ןייבנקור םעד ןעלציק סָאד ןוא רבַאקַאמ םעד רַאפ טפַאשקנעב יד
 ןטרעּפסקע וצ רעביא סָאד זָאל ךיא ןוא טסוג ןיימ ןיא טינ זיא טעלעקס
 תמאב זיא וָאֹּפ ןעלע רַאגדע טעָאּפ רעד רעבָא .ירָאטס וויטקעטעד רעד ןופ

 רעדעי ןופ ךיז ןעק ןעמ ,סלכשה רסומ רעקילדנעצ טימ עידוטש עכַאפליפ ַא
 ױזַא יוו ןוא ןייימוצסיוא סָאװ ,ןביירש וצ טינ ױזַא יו ןענרעל רענייז הרוש
 ("ןעוויער יהד, ןֹופ) רענייז הרוש רעדעי ףיוא .ןרעװ וצ טלכיורטשעג טינ
 הרוש רעדעי לייו ,עיזעָאּפ ןצַאשּפָא ןוא ןייטשרַאפ ןענרעל ךיז ןעמ ןעק
 סָאד ץעגרע טגיל סגעוואוצקירוצ זַא ,וויטַאגענ רעקידנעטשלופ ַאזַא זיא

 ,טײקשילַאקיזמ ןענרעל ךיז ןעמ ןעק םענייז זרעפ רעדעי ףיוא .עוויטיזאּפ

 ןוא טגנילק סָאװ סָאד ןבָאה וצ טנייפ סיוא זיולב ךיז טנרעל ןעמ ביֹוא
 עטלגילקעגסיוא ןוא עטּפַאכעגפיוא ןֹופ קסַארטנעמַאזוצ םעד ןיא ױזַא טצלירג

 .רעטרעוו
 וצ גנוטיילנייא ןייז ןיא טביירש סעלעיעל סָאװ ףיורעד טקוקעג טינ

 רָאי טרעדנוה זיא דיל סָאד זַא ,"ןעוויער יהד; ןופ גנוצעזרעביארעדיוו רעד
 גנורעדנואוַאב ,טפַאשביל טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיואק ןכעלטנפערַאפ ןכָאנ
 רעדָא ,רעטכיד ןייא ןייק ָאטשינ עקירעמַא ןיא טציא זיא ,"גנורערַאפ ןוא
 םעד ןופ רעטכעלעג עטסערג'ס ןכַאל טינ לָאז סָאװ ,טרָאװ ןופ רעלטסניק

 ךיא טלָאװ ,עיזעָאּפ טלענקעג טלָאװ ךיא ןעוו .ןעוויער'ל חצנמל ןקיזָאד

 הרוש רעדעי טנרעלעג ןוא גנוצעזרעביא ענעטָארעג סעסעלעיעל ןעמונעג
 ,לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ ,עלעגניי ,עשז ןרעל .ןוגינ ַא טימ ןוא לטייט ַא טימ
 .עיזעָאּפ ןייק טינ ןעמ טביירש ,עלעגניי ,ױזַא טָא

 ,ןָאּפ ןוא ,רעטכיד ַא רַאפ קירב-רַאפעג ַא ללכב ןענייז רעדיל עוויטַארַאנ
 קירב רעד ןופ זיא ,טירט עקידלקַאװ טימ ןבעל ןכרוד ןעגנַאגעג זיא סָאװ
 לָאמניײק דיל סָאד טָאה עקירעמַא .קינעג םעד ןכָארבעג ןוא ןלַאפעגרעטנורַא
 םערוטש טימ עּפָארײא ןעמונעג ןבָאה סעקרעשטַאּפ יד רעבָא ,טלָאװעג טינ
 "עג ןבירשעג .עקירעמַא ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפמיא סע זיא טרָאד ןופ ןוא
 לוק ןגייא ןַא טכוזעג טָאה עקירעמַא ןעוו ,טייצ רעד ןיא דיל סָאד זיא ןרָאװ
 26 ןעוועג טלַא ןיוש זיא ןַאמטיהוו טלָאװ .טרָאװ קיטפערק ןגייא ןַא ןוא
 ַא ןרָאװעג טזָאלעגּפָא זיא קרעװרעייפ לסיב עכעלקנערק סָאד ןעוו ,רָאי
 ןוא רעקידתומימת רעד ,ןָאסרעמע .ךשוח ןיא ןעגנַאגרַאפ ןוא ןָאטעג קסַאילב
 טָאה עקירעמַא ."ןעמ לגנישזד יהד; ןפורעג ןוָאּפ טָאה ,ןָאסרעמע רעגולק
 םענעגייא ןַא רעדָא ,ןדע-ןג טסנוק םענעגייא ןַא ,טרָאװ קידעבעל ַא טכוזעג
 96 ןעוועג טלַא טקנוּפ ךיוא זיא ליוולעמ .םיעשר ענעגייא טימ ָאנרעפניא

 ןרעסַאוװ יד ןיא שיפלַאװ ןכָאנ דגַאי ןייז ןוּפ טמולחעג ןיוש טָאה רע ןוא רָאי

 ןכעלקנערק םוצ קירב ַא ןפרָאװעגרעבירַא טָאה וָאֹּפ רעבָא .טעקָאטנַאנ ןֹופ
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 שוח םעד טימ שילגנע ןענַאטשרַאפ זיולב טָאה סָאװ ,רענעי ןוא ןרעלדָאב
 : רעטרעוו עבָארג יד טּפַאטעג טָאה ,שושימה

 ןטז8862:19 תנצ 801 םסש 80/00861: 268108018 96 תםס 861,

 "נז" 8214 1, "סע; זמ26הזמ זעטוע עסט 10ע21060688 1 1ז001026."

 "רעקרַאטש ןרָאװעג זיא המשנ ןיימ; זַא ,טליפרעד טָאה סעלעיעל .א
 דלַאב ,טצעזעגרעביא יו רעמ ,טשטייטרַאפ סָאד טָאה רע ןוא עשטָאילק זיא
 ןָאט טנעקעג ךעבענ רע טָאה סָאװ רעבָא ,"רעכיז ךיז טליפרעד ךיא בָאה
 םיא ייב טָאה סָאד -- "םעדעמ רֶא רעס, ןופ עגַארפ רעשירַאנ רעד טימ
 ,"רעה יצ םַאדַאמ ,ךייא ייב גנובעגרַאפ טעב'כ. -- ןרעוװו טזומעג ךיוא

 סוָאּפ ןעועג קידנעטש ןענייז סָאװ ,רעבייו עשירעטסיה ןוא עטלַא
 ןקידנגיװרַאפ םוצ ןלוטשגיוו ףיוא טגיוועג ךיז ןבָאה ,רערעדנואווַאב עטסערג
 ; ןופ טקַאט

 טזמסעמ טמנמס101101 61588061 10110066 1256 2260 101100066 835661

 ."רעטסעזיד לופיסריומ, ַא ןַארַאפ זיא'ס ךיילג

 ,עּפָאריײא ןיא ןסירעגנָא טָאה'ס ,"עטכישעג טכַאמעג, טָאה דיל סָאד
 -עּפש ,ןפָארטעגוצ ןטלעז עיצַאמַאלקעדָאלעמ רענַאקירעמַא יד טָאה ןרעלדָאב
 רעזדנוא -- רעטעּפש ךָאנ ,דיל סָאד טצעזעגרעביא טנָאמלַאב טָאה רעט
 ףיוא דרָאב עשלהק יד ןרָאװעג זיא ךיל סָאד זיב ,יקסניטָאבַאשז רענעגייא
 .ןרעש טנרעלעג ךיז טָאה ןעמ סָאװ

 ןיסיק ,י ,ןילרַאק .א טצעזעגרעביא דיל סָאד ןבָאה ןיילַא זדנוא ייב
 ךעלטנייוועגרעסיוא ןַא ןופ לזמ ַא תמאב .סעלעיעל .א לָאמ ייווצ עצנַאג ןוא
 ,דיל טכעלש

 ַא ןרָאװעג טכַאמעג רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד ןיא ןענייז סנטצעל
 ןביילק ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ ,למיש םעד ןופ ןוָאּפ ןעװעטַאר וצ ןכוזרַאפ ייר
 ןיא ,ענייז ןוא טעָאּפ ןקנַארק םעד ןשיװצ תוכייש ַא טכוז ןעמ .םיא םורַא
 ךיז טניפעג טציא טַארוקַא .רעדיל עשינַאכעמ ןוא עטנוזעג ,ןעמונעג ךות
 טנפע טָא .טייקכעלברעטשמוא ןייז ןופ טנעמָאמ ןטסנדיישטנא םעד ןיא וָאּפ
 ריט יד קירוצ םיא רַאפ ןעמ טקַאהרַאפ טָא ןוא ,ענורַאּפש ַא םיא רַאפ ךיז
 יד ןציז סע ואוו ,ןדע-זג רענַאקירעמַא םעד ןיא ןײרַא טינ םיא טזָאל ןעמ ןוא
 ןעמ ,טגעוו ןעמ ,טצַאש ןעמ .רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד ןופ סרעטָאפ
 ןשיווצ טגיוועג רדסכ ךיז טָאה רע סָאװ ,סע טמוק יװ ךיז טגערפ עמ .טסעמ
 ַא טימ טינ ,רעטרעוו עשיטסיאייסע ,עבָארג ןוא ןטײקשירַאנ עשיגָאלָאטימ
 ןרָאװעגנָא ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו שנענופעג-ךעלקילגמוא רָאנ ,עטכוזעג ןוויכ
 ,ןדײשַאב עלַא ךיז ןיא ןגָארט סָאװ ,סנטָאש עלַא
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 טינרָאג ןבָאה ןוא עקיטכַאנ ןייק טינ ןענייז רעטרעוו יד יוװ טרעה ריא
 -עטכיד רעד ייב ךיז טרעוװש רעטכיד רעד סָאװ ,גנומיטש רעד טימ ןָאט וצ
 ?טבעלעגרעביא טָאה רע זַא ,ענירעלעּפ רעשיר

 שממ טָאה םזינָאריײב רעד .ןענָאריײב טימ יוװ ןוָאּפ טימ ןעשעג זיא'ס
 וװָאטנָאמרעל ןוא ןיקשוּפ ,דנַאלשטיײיד ןיא ןוא דנַאלסור ןיא ןטלעוו טרעקעג
 רַאפ ,ןענַארײב ןופ טלַאטשעג ןשיאָארעה-שינָאמעד םעד רַאפ טינקעג ןבָאה
 ןיא רעבָא .רעפמעק"טייהיירפ ןוא טסירוטנַאװַא ,רעבָאהביל ,טעָאּפ םעד
 -ַאלקעד ,רעקישיור ןייז ןוא ךיוה-וצ טשינ סעיצקַא סנָאריײב ןעייטש דנַאלגנע
 .רעדיל סעסטעיק ןופ טלײטעגּפָא זייווכעלסיב טרעוװ זרעפ רעשירָאטַאמ
 ,ןענָאריײב ןופ ןטעָאּפ ערעסערג ךס ַא ןעוועג ןענייז ווָאטנָאמרעל ןוא ןיקשוּפ
 ,םזינָאריײב ןטכַארטעגסיױא ןַא וצ זניצ טלָאצעג ןבָאה ייז שטָאכ

 ,סעלעיעל .א טניירפ ןיימ ףיוא רעדנואוו סיורג ַא תמאב רימ זיא'ס
 -עטניא ןַא ךיז ןיא ןכעלפיוא טנעקעג 1949 רָאי םעד ןיא טָאה סָאװ
 גָאטרָאי ןטרעדנוה םוצ ,טציא .1918 ןופ טניירפ-טנגוי ןייז וצ סער
 ןעמַארג עכַאפריפ ןוא עכַאפיירד יד זַא ןעמעלַא רַאפ רָאלק ןיוש זיא ,דיל ןופ
 ַא ןענייז ,טײקשילַאקיזומ ןופ ךוּפיה עמַאס רעד ןענייז "ןעוויער יהד; ןופ
 רעד יו רָאלק טציא ןיוש זיא'ס .קיזומ ףיוא קסעלרוב ַא רעדָא עידָארַאּפ
 ךָאנ זומ ,וליפא םטיר םוצ ןוא זרעפ ןופ טיײקנטסָאמעג רעד וצ זַא ,גָאט
 ,ןעײכָארט .טרָאװ ןבעל טרָאװ ןלעטשקעװַא עלופתודוס סָאד ןעמוקוצ ךיוא
 -קַא טינ ןוא עטריטנעצקַא ,קינייװ ךָאנ ןענייז ןיילַא ןכַארביפמַא ןוא ןבמַאי
 ,קיזומ ןייק טינ ץלַא ךָאנ ןביג ןעגנולסקעוו עקידהמכח ןוא ןבליז עטריטנעצ
 ןענייז סָאװ ,ןבליז עכַאװש עטמיטשַאב יד ןעניפעג וצ ץלַא ךָאנ טניימ קיזומ
 ןוא גנולגיּפשּפָא ןַא טָאה טרָאװ'ס ןעוו ; ערעקרַאטש יד וצ סנטָאש יד יו
 הרוש רעד ןיא טרעדור'ס ןוא ,ךעלשיפ יװ ןעלּפַאצ ןעמַאזוצ רעטרעוו יד
 וד רעדייא ךָאנ ןוא ,הנבל ַא רעדָא ,ןוז ַא טנייש םעד רעביא ןוא ןבעל
 םעד רעטניה זַא ,ךיילג וטסעז ,הרוש רעד ןופ הכאלמ רעד ןיא ןייא ךיז טסקוק
 ;ךַאז עקידעבעל ַא ןָאט רירביוו ַא דלַאב טעוו ךַאלפרעביוא ןטרעבליזעגּפָא
 גנוצ רעד ףיוא הרוש יד טלָאמעד וטסמענ ,ןיימ םעד טסייקעצ וד רעדייא ךָאנ
 ןופ עטסלופסינמייהעג עמַאס סָאד זיא קיזומ .ןעמוג םוצ סוג זיא יז ןוא
 שטָאכ ,קיזומ ןגָאמרַאפ רעטכיד קינייװ רעייז .ײרעכַאמ-רעדיל רעצנַאג רעד
 שמַאס יד ןיא ,ןעיירד ןיא ךיז ןגיוב ייז ןוא ןעגנוביא עלַא ךָאנ ןכַאמ יז
 ,טגניז'ס זַא ןוא ,טינ טגניז רעבָא ,טגנילק דיל סָאד .ןעמַארג עטיירדעג
 ןגייא ןַא ןפַאש וצ טכוז דיל רעדעי לייוו ,ןבעל ןגייא ןַא ןופ טינ סע טגניז
 .ןעגנוגנידַאב-רעטרעוו ענעגייא טימ ןוא רעטרעוו ענעגייא טימ ,ןבעל קיטש
 .גנומיטש עשלַאפ ַא טניימ'ס .רעטרעװ עשלַאפ ךיוא טניימ קיזומ עשלַאפ

 ןעווערָאה רעדיוו טפרַאדַאב סעלעיעל .א ,1949 ןיא ,טציא טָאה סָאװ וצ
 ,טינ טגָאז סעלעיעל .א ?סטֹוג סָאדלֶא טימ דיל סוָאּפ ןרענעשרָאּפ ןוא
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 זיב ,ןעװערָאה גונעג ףרַאד ןעמ ,ימ ווילעב ,רעבָא ,טעװערָאהעג טָאה רע זַא
 סעלעיעל .שידיי ףיוא ךעלעקעלג ןוא ךעלעמַארג עלַא יד רעבירַא טריפ ןעמ
 טימ ,גנוצעזרעביא יד ,טעברַא לקיטש טוג שילרעטסיוא ןַא טכַאמעג טָאה
 ןיימ ןופ דניק , עקידכעבענ סָאד יװ) ןעגנורעגרערַאפ ןֹופ ןעמַאנסיױא עניילק
 ,(םַארג םוצ ,סיפ יד רעטנוא ןסעלעיעל ייב ךיז טרעטנָאלּפ סָאװ ?רעגַאב
 רעצנַאג רעד טימ טלקניפ דיל עטסוּפ סָאד .טעברַא עלעיַאר ןוא עטוג זיא
 ןעוו ,ןָאטעג סעלעיעל .א טלָאװ סָאװ .גנוצעזרעביא רעד ןיא ךיוא טיײקטסוּפ
 סעסעלעיעל ןופ תורוש ייוצ עכלעזַא טכַארבעג םיא טלָאװ רעטכיד ַא
 : גנוצעזרעביא רענעגייא

 ,ןעמופרַאּפ טימ ךעלביל ןקעמש ןעמונעג טפול יד טָאה גנולצולּפ
 רֶעהַא טײװעגנָא לדייא ןוא טכייל ןבָאה םיכאלמ סָאװ

 יד טיײװעגנָא "רעהַא ןבָאה סָאװ ,םיכאלמ וצ סעיגָאלָאּפַא עניימ עלַא
 ןייגַאב ןענעק ןלָאז םיכאלמ זַא ,טביולגעג טינ תמאב טלָאוװ'כ .ןעמופרַאּפ
 חלשמ רעכיז טלָאװ סעלעיעל .ךַאז עלעדייאמוא ,טדערעג ךלימ ,ןימ ַאזַא
 -עמש-ליואוו ַא וצ ןעמופרַאּפ עטייוועגנָא-שיכאלמ יד ןופ טעָאּפ םעד ןעוועג
 -שג רעטייו םיא טלָאװ טעָאּפ רעכעלמענ רעד ןעוו רעבָא ,ץַאלּפ שירעק
 : תורוש ייווצ עכלעזַא טימ טקיניײּפ

 ,ןעיירפאב ןיוש ךיד טָאג ןייד ליוו'ס ,ןעיירש ךיא םענ ,רעכעלקילגמוא
 ,רעגאב ןייד ןופ דניק סָאד ןויער ןייד ןופ ןיוש סױרַא זָאל

 רע ןוא ןדלודעג עלַא ןופ סױרַא רעכיז סעלעיעל .א רעטכיד רעד טלָאװ
 שירעשוקַא ױזַא זומ סָאװ ,"רעגַאב ןופ דניק סָאד; זַא ,טכַארטעג ךיז טלָאװ
 זַא ,ךַאז עלַאמרָאנבַא ַאזַא ןיא ,ןויער ןשיאערבעה םעד ןופ ןרעוו טיײרפַאב
 -גיוא טונימ ייווצ יו רעמ רעטכיד ַאזַא טימ ןעגנערברַאפ וצ רַאפעג ַא זיא'ס
 ,גיוא-ףיוא

 רעד טימ ןעװעג ןיב'כ ןעװ ,טלָאמעד יװ לוטש-אליל רעד ףיוא
 רעד-ָא-טָא עפָאס רענעטעמַאס רעד ףיוא ָאד טעװ ץכלעוו
 ,רעמ לָאמנייק ןציז טינ ןיוש

 -עגסױרַא קיטכיט טעָאּפ םעד סעלעיעל .א טלָאװ תורוש יירד יד ךָאנ
 סָאד, ּפערט יד ףיוא ןפרָאװעגכָאנ ךָאנ וצרעד םיא טלָאװ רע ןוא ןפרָאװ
 ,"רעגַאב ןייז ןופ דניק

 ןיא גלָאפרעד רעסיורג ַא רעימרעטנוא סיאול ןזיא ,טסואוַאב יו
 -נַא ערעלוּפָאּפ ענייז טימ ייט ןוא רעדיל ענעגייא ענייז טימ ייס ,עקירעמַא
 לָאמניײק טעװ רע זַא ,םיא ףיוא ןזָאלרַאפ ךעלטנירג ךיז טנעק ריא .סעיגָאלַאט
 טָאה רע ,טרעקרַאפ .ןעגנוניימ עשיסרוקיּפא ןייק טימ עקירעמַא ןריקָאש טינ
 ,טרַאװעגסױא ןוא ןעגנוניימ עטריליטסיד ךיז ןיא טּפַאזעגניײרַא קידנעטש



 ןעמונעג ךות ןיא 00

 רעד ,ליואוו רימ ןסייוו ,זיא סָאד .ןריוורעס טגעמעג ןיוש ייז טָאה ןעמ זיב
 -מענ רעד טדער עיגָאלָאטנַא רעטצעל ןייז ןיא .סעסקוס ןופ דוס רעסיורג
 געמ ןעמ זַא ,סע טניימ ױזַא טדער רע ןעװ ןוא) רעיימרעטנוא רעכעל
 זיא ןעוויערק רעד זַא (דוס םעד ןיוש טסייוו עקירעמַא ץנַאג זַא ןוא ןיוש
 -עג טרעװ קנַאדעג רעטסנרע רעד רעכלעוו ןיא ,ךַאז עשירָאטַאמַאלקעד ַא
 ןוא םטיר ןשיטָאנּפיה ,טײקשילַארטַאעט רעקיליב ךרוד ךעלרעכעל טכַאמ

 "גוא רעטייוו טגָאז ,ןעמַאנסיוא עניילק טימ ."עמעכס-ןעמַארג רעשימָאק ַא
 רעדיל עטריטיצ-טפָא סוָאּפ ןענייז ,עיגָאלָאטנַא רעבלעז רעד ןיא רעיימרעט
 ךיל טוג ַא סוָאּפ עקַאט טגנערב רעיימרעטנוא .עטסגרע עמַאס ענייז

 '"ףימס 1693 1מ ?םס 862"

 -- ביוהנָא ןשיטעטסעיַאמ םעד טימ

 1:0! 262למ 225 168166 2101561/ 4 6 |

 --- ףוס ןקידלרוג םעד טימ ןוא

 11611 1:15108 1101 8 120052מ64 4010268 88211 60 16 :6761606.

 דיל סָאד .םינלעב עשירעצעזרעביא קינײװ ןענופעג טָאה דיל סָאד רעבָא
 ,סרעּפַאלק-ןמה ןייק ןוא רעגַארג ןייק טינ טָאה

 טנעק ,"בָאר םעד , ןגעוו סיוא ױזַא ךיז טקירד רעיימרעטנוא ןעוו
 סע טלָאװ .גנוניימ עלעודיווידניא ןייז טינ זיא סָאד זַא ,רעכיז ןייז ריא
 ןיא ןבירשרַאפ וצ טגַאװעג טינ סע רע טלָאװ ,גנוניימ ןייז זיולב ןעוועג
 סרעיימרעטנוא .ףיוקרַאֿפ םוצ טדַאשעג טלָאװ'ס לייוו ,עיגָאלָאטנַא ןַא
 (ןטעטילַאנַאב עטעקצַאצעגסיוא) ?סיטילַאנַאב טיענרָאק סוָאּפ ןגעוו גנוניימ
 .עקירעמַא רעשירעלטסניק רעד ןופ גנוניימ עטריזילַאטסירקעגסיױא יד זיא
 עידָארַאּפ ַא רַאפ עמעכס'-ןעמַארג סוָאּפ ןופ ָאכע ןַא טצונַאב לָאמַא בָאה ךיא
 ןעק ןעמ רעבָא ,("רוּפצה לא? ס'קילַאיב ןגעװ) "םולח ַא; דיל ןיימ ןיא
 ןוא גנורעדנואוַאב ,טפַאשבילא טימ "ןעוויער, ןגעוו ןדייר טינ ןפוא םושב
 ."גנורערַאפ

 ךיז טדנעו'ס רעבָא ,טייקיסילפ רַאפ סָאמ עגנערטש ַא זיא זָאלג ַא
 רעדיל ןופ קינַאכעמ עכעלרעסיוא יד .זָאלג ןיא ןײרַא טסיג ןעמ סָאװ
 ןטלַאהעג ןרעוו רעטרעוו יד סָאװ טימ ,טײקמערַאװ דַארג םעד טינ טמיטשַאב
 ןביילקוצסיוא טסנוק רעד ןיא טײטשַאב דיל ןופ רוטַארעּפמעט יד .ןעמַאזוצ
 ןוא גנומיטש רעד וצ ?טַאריײהרַאפ; ןייז ןלָאז סָאװ ,רעטרעוו ענעטסָאמעג
 ןיא ןטסָאמעג ןופ ליפעג סָאד ןבעג רָאנ טינ ליּפשנעמַאזוצ ןיא ןלָאז סָאװ
 ןשיווצ דיישרעטנוא רעסיורג רעד זיא סָאד ,ףיט רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ךַאלפ
 -עמלַאב רעשיטעָאּפ רעד ךיז רַאפ טָאה שיטָאמעטָאמ .טעָאּפ-םוא ןוא טעָאּפ
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 ןבליז עטריטנעצקַאמוא ןוא עטריטנעצקַא טימ ,רעטרעוו ןענָאילימ עכָאל
 ,הרוש ַא רע טפַאש ,טרָאװ עמערַאװ ,עקיטכיר סָאד טּפַאכ רע ןעוו רעבָא
 -- טייקנטינשעגוצ רעכעלרעסיוא רעד ןופ ּפַאלק םעד רָאנ טינ טיג טָאװ
 ןבעג וצ טגנילעג טעָאּפ ןתמא םעד --- ײרעלָאטס רעדָא ,יירעדיינש זיא סָאד
 "נוה טימ לופ ןרוטַארעטיל עלַא ןענייז רַאפרעד .ןבעל ןגייא ןַא הרוש רעד

 רעדעי ןיא טייחנטלעז ַא זיא רעלטסניק רעתמא רעד רעבָא ,טיילכַאפ רעטרעד

 ,רוטַארעטיל

 סָאװ ,םטיר רענדָאמ רעד ןוָאּפ וצ טרעקיוהעגוצ ךיז טָאה ױזַא יו
 םעד ןיא טגלָאפרַאפ םיא טָאה סָאװ ,גנַאל-ןבעל ַא טזָאלעגּפָא טינ םיא טָאה
 ךוב ןייז ןיא ןעמונעגניירַא בגא טָאה ןַאמטטיא סָאװ) "סלעב, דיל ןשימָאק
 טימ גנומיטש ןופ רעדנַאנַארעדיװ ןכַאלּפ םעד ןיא (רָאמוה ןוא ןציוו ןגעוו
 ? ןטייקש'הירב עשירעיצנקָאלג ערעדנַא ןיא ןוא ,ײיל-לעבַאנַא; ןייז ןיא ,קיזומ

 טכעלטנפערַאפ ?ירטעָאּפ, לַאנרושז ןיא ןיא קירוצ רָאי 18 ַא טימ
 רעד ןופ רבחמ םעד טיול ."ןעוויערק םעד ןגעוו עזָאּפסקע ןַא ןרָאװעג
 ,טַאיגַאלּפ רעשיטעָאּפ קיטש ַא ןייז ןצנַאגניא ,ןעוויער, רעד לָאז עזָאּטסקע
 ,טַאינַאלּפ ןופ הכאלמ יד ןעוועג דמערפ טינ זיא ןוָאּפ זַא ,ןעמ ףרַאד ןסיוו
 ךיז טָאה סָאװ ,ךוב ךעלטפַאשנסיװ-ָאדװעסּפ ַא ןופ רָאטױא רעד זיא רע
 "ירטעָאּפ, ןיא לקיטרַא םעד טיול .טַאיגַאלּפ קיטש ַא ןייז וצ ןזיװעגסױרַא
 ץשיזעניכ ןופ גנוצעזרעביא רעקיטלָאמעד ַא ןיא דיל ןייז ןגָארקעג וָאּפ טָאה
 דיל שיזעניכ ַא טּפַאטרעד טָאה רעצעזרעביא רעטנַאקַאבמוא רעד .רעדיל
 םעד זיא דָארג ןוא ,ןגַארפ עלַא ףיוא רעטנוא טעשטרוב סָאװ ,לגיופ ַא טימ
 םעד ןיא רעזעניכ םעד ןלעטשוצרָאפ ןלַאפעגנײא שיזעניכ ןופ רעצעזרעביא

 ,םטיר ןשיטַאבָארקַא עגדַאמ

 רעדָא טַאינַאלּפ זיא "בָאר , רעד יצ ,סיוא טינ רעכיז טציא טכַאמ'ס

 ?ירטעָאּפ, ןיא רעבָא .דיל טכעלש ַא יווייס ןוא ץלַא זיא'ט -- לעניגירָא
 טייז ייב טייז ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טייצ רענעי וצ "ןעוויערק סוָאּפ זיא
 ,טייקכעלנע יד ןוא גנוצעזרעביא רעשיזעניכ רענעפורעג ױזַא רעד טימ
 רעד רָאנ .לענָאיצַאסנעס ןעוועג תמאב זיא ,טלַאהניא ןיא ןה ןוא םטיר ןיא ןה
 ,סע טפור רעיימרעטנוא יו ,עיגָאלעמַארג עשימָאק עצנַאג יד סָאװ זיא רקיע
 רעד זיא ןסייוו רימ יו קילדעו .רעצעזרעביא ןַא ןופ יאוסּפַאשט ַא רָאג זיא
 זַא םיוק ךיז טביולג'ס .גנוצעזרעביא קיטש ַא ךיוא ןיילַא יאוסּפַאשט
 רעשיזעניכ ַא זַא ,זיא רעכיז ,לכאמ "רענַאקירעמַא; ַאזַא ןסע ןלָאז רעזעניכ
 ,סרעטָאפ ענייז ֹוצ ןעמוק ןוא דרָאמטסבלעז ןייגַאב רעכיג טעװ רעטכיד
 יװ ,לצימ קידלקעלגליפ ַאזַא טימ טלעוװ רעד רַאפ ןעניישרעד וצ רעדייא
 ןטכַארטוצוצ ןלַאפעגנייא רבח-טייצ סוָאּפ זיא'ס סָאװרַאפ ."ןעוויער יהד; זיא'ס
 רַאגדע רע טָאה ,תמא זיא'ס ביוא רָאנ ,טנַאקַאב טינ זיא עיצַאזינַאכעמ ַאזַא
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 םטיר רעד יװ ןרָאװעג םיא ייב זיא'ס .רעסעמ ַא ןָא טעליוקעג ןוָאּפ ןעלע

 .ךעלדיל ײלרעלַא ןעמורבניײרַא ןעמ ןעק םיא ןיא סָאװ ,גוצ ןקידנפיול ַא ןופ

 טימ טעָאּפ ַא ,טעָאּפ רעקיפיואנביוא ןַא ןעוועג ךיוא זיא ןריובניווס

 רעדעי .המשנ עשילַאקיזומ-ףיט ַא טגָאמרַאפ טָאה רע רעבָא ,ץרַאה שידניק ַא

 םיא ייב ןענייז רעטרעוװ עלַא ןוא טרעטיצעגנָא ןעוועג םיא ייב זיא טרָאװ

 ןָאסינעט .ןגנמ רעלַאינעג ַא ןעוועג זיא ןיקשוּפ .טרעטיצעגפיונוצ ןעוועג

 רעיא עשילַאקיזומ עטסעב סָאד טגָאמרַאפ ,טרעלקרעד ןעדוָא יו ,טָאה

 טינ ןענייז רעטכיד עלַא יד רעבָא ,עיזעָאּפ רעשילגנע רעצנַאג רעד ןיא

 םעד ןענַאטשרַאפ ןבָאה סָאװ ןשטנעמ רָאנ ,סעקישטשנירעטַאק ןייק ןעוועג

 ןוא ןשירעריפרַאפ םוצ ךיז קידנרעהוצ ,ביילקסיוא ןֹוא ביײלקּפָא ןופ דוס

 .רעטרעוו ןופ גנַאזעג ןשיאיילערָאל

 לקשמ ַא טימ ןָאנרַאשז : ;ורפ .ש

 טשטייטרַאפ רבחמ ןופ ךיילג זיא סָאװ ,"עיפַאטיּפע ןיימ, דיל סגורפ .ש

 םעד ןשיװצ ןבעגעג טרעװ ,"הבצמ רעד ףיוא טפירשפיוא; --- ןרָאװעג

 דיל "שיטסירָאמוה , ןייא טנעייל ןעמ זַא ,רעדיל עשיטסירָאמוה סרעטכיד

 ןקיטרַאנגײא ןַא טַאהעג טָאה רבחמ רעד זַא ןעמ טעזרעד ,ןרעדנַא ןכָאנ

 ,האופר ןייק ףיוא ָאטינ רעדיל יד ןיא זיא רָאמוה ןייק .רָאמוה ןופ ףירגַאב

 ,רעדיל עטכייל טַאלג ןענייז ערעדנַא ,רעדיל עשיריטַאס ןענייז רעדיל עכעלטע

 -ַאב טָאה רע ןוא ןעמוקעגנָא טכייל ֹוצ אמתסמ רעטכיד םעד ןענייז סָאװ

 -רַאפ "עיפַאטיּפע, ןייז .רעדיל עשיטסירָאמוה רַאפרעד ןענייז יז זַא ןסָאלש

 :יירשעגסיוא ןימ ַאזַא טימ רעטכיד רעד טקידנע

 ןבָארגַאב טגיל ָאד טָא --- ןמטנ הֹּפ
 ,טלָאּפ רענעגושמ ַא ,שפיט ַא

 : ןבעל'כ ,העד-רסח א ,ךַאז עדליו ַא

 ןףבעל עצנַאג סָאד טנײװעג ,טנייװעג טָאה רע

 רָאנ טינ ?ךַאז עדליוװ ַאזַא ןעועג טעָאּפ רעד סעּפע זיא סָאװרַאפ

 לייוו ,רַאפרעד טשרקיערעד רָאנ ,ןענייוו ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע לייוו

 טסולג'ס .ןָאגרַאשז ןעמערָא םעד טימ ןעוועג קסעתמ ללכב ךיז טָאה רע

 גורפ טעברַא עקיליוורעדיוו ַא רַאפ סָאװ טעז ןעמ ןעוו ,ןענייו עקַאט ךיז

 *עיפַאטיּפע, רעקיבלעז רעד ןיא .ןָאגרַאשז םענדיב םעד טימ טַאהעג סע טָאה

 : תורצ ענייז ןגעוו גנונָא לקיטש ַא טעָאּפ רעד זדנוא טיג
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 ףָאצ ןטצעל םעד טימ ,תוחוכ עלַא טימ

 ,ןָאגרַאשז םעד ןסירעג ןוא ןסיבעג
 ןעמַאמ רעזדנוא ןופ ךַארּפש עביל יד טייקעג

 ,ןעמַארג טימ טצלַאזעג ,רוזעצ טימ טרעפעפעג

 ךײװ שטָאכ עלעסיבַא יז ןכַאמ וצ

 ,חיר ןביל םענעי ןעשודרַאפ וצ ןוא

 ,סעקטַאי רעגרובַאניד ןוא קרַאמ רענליוו ןופ

 ,סעקטַאטסָא עטרעגלַאװרַאֿפ יילרעלא טימ

 ,טרָא םעד םורַא ליימ ןציירד ףיוא טקעמש סָאװ

 .טרָאװ שינָאגרַאשז ןייא שטָאכ טילב סע רָאנ ואוו

 חסונ ןקיטרַאפ ַא ןענופעג שיסור ןיא טָאה גורפ טעָאּפ רעשיסור רעד

 ענייז ןופ שטָאכ ןוא ןבעגעגוצ טינרָאג טייקיטרַאפ רעד וצ טָאה רע ןוא
 עשידיי ענייז ןופ ןוא ךלימ טימ קינָאה עמַאס טפירטעג טָאה רעדיל עשיסור
 "סעקטַאי רעגרובַאניד, ןופ תוחיר עטעשודרַאפ ןגָארטעג ךיז ןבָאה רעדיל
 טכליהעגּפָא רעכעה טירט סגורפ ןבָאה ,"סעקטַאטסָא עטרעגלַאװרַאפ , ןוא
 רעד ןופ לָאז ןעמ ןדייס ,רעשיסור רעד ןיא יו ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא
 ,עשידיי-שיסור יד --- קירבור עכעלטסניק יד ןלייטסיוא עיזעָאּפ רעשיסור

 -עגסיוא ךיז טָאה ,ןרָאי רעקיצניינ ןוא רעקיצכַא יד ןיא ,טייצ עסיוועג ַא
 רעדָא ,עיזעָאּפ רעשיסור רעד ןיא סנױזַא סעּפע ךיז טפַאש סע זַא טכַאד
 טָאה סָאװ ַאקיאַאדוי עשיסור עגנוי יד .רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא ללכב

 ריא טימ טיירפעג ךיז טָאה ,ןטסיצילבוּפ עלעניגירָא ךס ַא ןבעגעגסױרַא
 ,רעטעּפש ךָאנ ,ןוז סילעדנעמ ןופ רעדיל יד טימ רעטעּפש ;גורפ טעָאּפ
 ,שטיוועקשוי ןטסירטעלעב יד טימ ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ביױהנָא ןיא ןיוש
 ,ערעדנַא ןוא ווָאמיד ,ןַאמזייא

 ,רעײנַאב רעתמא ןַא ןעוועג גורפ זיא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא רעבָא
 רע סָאװ ,טעברַא ערַאטינַאס יד ןָאטעג טָאה רע לייוו רַאפרעד ױזַא טינ ןוא

 ,ןעגנולעג ּפַאנק םיא זיא טעברַא יד דָארג --- עיּפַאטיּפע ןייז ןיא סיוא טנכער
 -רַאפ םעד ןופ ןושל שירעטכיד ןייז ןקינייר וצ םיא זיא ןעגנולעג טינ ןוא
 סָאװ ,רָאפרעד רָאנ ,סעקטַאטסָאאפ טימ "סעקטַאי; ןופ ךורעג ןטקיטכעד
 ןייז .חסונ ןשיטעָאּפ ַא ןפַאש ֹוצ ןבעגעגנייא טינ ןצנַאגניא םיא ךיז טָאה'ס
 ןעוועג ןענייז רעטרעוו ענייז ,עשיקַאטסָארּפ ַא ןעוועג זיא ירבע עשיטעָאּפ
 שידיי ןייז טָאה קיטנַאמָאר ןופ טייצ ַא ןיא ,קידרעטרעוו וצ ןוא עקידרעצעלק
 רעד טימ ןוא טײקיסַאג רענעפָא וצ רעד טימ טעשטרַאטסעגסױרַא שממ דיל
 ַא זיא טרָאװ ןטדערעג םוצ טײקטנעָאנ .טרָאװ ןטדערעג םוצ טײקטנעָאנ
 ךָאנ טמוק סע ןעוו ,ןרָאװעג טדערעג סָאד זיא ןעוו רעבָא ,עיצקַאער עטנוזעג
 ,תוחוכ עלַא טימ ,טלָאװעג קיטכירפיוא טָאה גורפ .גנורעטייוורעד רעגנַאל ַא
 -טָאי רעגרובַאניד, יד ןוא "קרַאמ רענליוו, ןופ דיל עשידיי סָאד ןרעטייוורעד

 -וצנָא עשיטימעסיטנַא-שיליכשמ יד רעטנורַא טנכער ןעמ זַא סָאװ ,"סעק
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 טלָאװעג רָאג סע טָאה רע זַא ,לכה ךס ןטצעל ןיא ,סע טניימ ,ןשינערעה

 ןטימ ףמַאק רעד רעבָא .טייצ רענעי ןופ שידיי ןטדערעג ןופ ןרעטייוורעד

 טרינימָאד טָאה טרָאװ עטדערעג סָאד --- ןעגנולעג טינ םיא זיא טרָאװ ןשידיי

 יו ןוא ןשרעהַאב וצ ױזַא יו טסואוועג טינ סע טָאה רע ןוא דיל ןייז ןיא

 ןביל םענעי ןעשודרַאפ, ֹוצ טכוזעג זיולב טָאה רע .ןליטשוצנייא סע ױזַא

 .טײקשילַאקיזומ --- טימ "חיר

 טייצ ןייז ןופ שידיי םעד טָאה רע .וטפיוא סגורפ טקעטש םעד ןיא ןוא

 תונחדב ןופ טריפעגסיורַא דיל עשידיי סָאד טָאה רע .םטיר טימ טעשודרַאפ

 "וצ ןעגנולעג טינ זיולב זיא םיא .ןרינילּפיצסיד ןעמונעג סע טָאה רע ןוא

 יד ןעמענפיוא רענעש טנעקעג ןטלָאװ סָאװ ,רעטרעוװ עשידיי יד וצ ןפערט

 שיסור ןיא טָאה רע יו טקנוּפ ,ּפָאק םענעביוהעג ַא טימ ךָאנ ןוא טײקשילַאקיזומ

 ,ןזַארפ "ענרוזַאלק עשיטנעדוטס-ךיילב עטשלחרַאפ יד וצ גנוגיינ ַא טָאהעג

 יסעינוא;) רעטרעוו עקידנרעטַאלפקעװַא ןוא עקידנגָארטקעװַא-המשנ יד וצ

 טָאהעג ביל שיטסיכָאזַאמ-ענדָאמ רָאג שידיי ןיא רע טָאה ,("ושוד ויָאמ

 רעקידנסײרצרַאה ַא ןעוועג םיא ייב זיא שידיי .רעטרעוו עשיקַאטסָארּפ יד

 שידיי קידנבָאה ביל ןוא טַאהעג ביל-טנייפ שידיי טָאה רע .סקעלּפמָאק

 ,טייקידנבָאה-טנייפ סָאד ןעגנערבסיורַא טלָאװעג רע טָאה

 ףןיוש ךיז ןביילק סע --- .עװַארּפוא יד זיא טָא
 ; ןױשרַאּפ עסיורג יד ,םיטַאבעלַאב-טָאטש יד
 ,,,;{ע,. |-|* ג..- 2 ל::נגעגג לי, עג -)|/ו גת, ,,, - -/,;;ג,,. ,ג. ,.,..,., ,,,,,...

 ךלַאב עקַאט ןוא --- סערָאבװ יד טעשטענָאקעג
 .דלַאװג א ,ךעלסָאנָאד ןעילפ ךעלעגייפ יװ

 :קידעלעדנעמ תמא ןָא ךיז טביוה סָאװ ,"דירי רעד, דיל ןייז ןופ זיא סָאד

 ,ךיה-סַאפרעטופ ריא ןופ סיױרַא טייג ןוז יד
 ,ךיור רעד סנעמיוק יד ןופ טפול רעד ןיא ףיוא טייג

 םיקמ זיא רוטַאנ יד ;ךלעפ ןיא טצנעלג יוט רעד

 ,םידי תליטנ הווצמ עקילייה יד

 םיא טָאה'ס ,רענייר ַא ןעוועג זיא רענייז עביל רעד ןופ לַאװק רעד

 ךיז טָאה רע רעבָא ,"ןעמַאמ רעזדנוא ןופ ךַארּפש רעבילג רעד וצ ןגיוצעג

 ןייז ןופ ךַארּפש עכייוו יד ןבָאה וצ ביל ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןענוגרַאפ טינ

 ןלָאז עלַא ידכ ,ןושל-קרַאמ ןיא ןעקנוטעג ןוויכב ןיילַא יז טָאה רע .ןעמַאמ

 ןעװעג טרעשַאב זיא םיא היוזב הכאלמ ַא רַאפ סָאװ ,ןעז

 יד; טימ ןוא "סעקטַאטסָאק יד טימ ןָאטעג טרָאפ רע טָאה סעּפע רָאנ

 ןייז ןיא טלייצרעד רע יװ ,רוזעצ טימ טרעפעפעג ייז טָאה רע ."סעקטַאי

 ןעוועג טינ זיא ןעמַארג טימ ןצלַאזעג ייז טָאה רע סָאװ סָאד ,?עיפַאטיּפע;

 -עטרעפעפעג יד רעבָא ,ןצלַאזעגרעבירַא טפָא טָאה רע לייוו ,קידחכרב-לזמ ױזַא

 | ,ןטפיוא ןַא סנייז שוריפב זיא רוזעצ
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 ןוא דיל םוצ טייקשידָאלעמ טיג סָאװ ,עזױּפ עשיטעָאּפ ַא זיא רוזעצ ַא

 ַא ּפָא טפָא טלעטש סע .עיצַאקיפיסרעוו רעצנַאג רעד וצ קיזומ רעמ טיג
 -ַאלקעד רעמ דיל םעד טקנעש סע .סע טנָאטַאב ןוא ןטימניא הרוש עשיטעָאּפ
 -ַאב רעד ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה רעדיל עשידיי סגורפ ,טײקשירָאטַאמ
 ןלַאפעג ןענייז ענייז רעטרעוו עטסָארּפ יד לייוו ,גונביוהרעד רעטלגילפ
 ןייז ללכב רעדָא ,סערוזעצ ענייז .סרעיירד ענעבירעגּפָא ןוא עגרַאק יוװ
 עטסָארּפ יד ןביוהרעד טָאה דיל ןשידיי םוצ גנַאגוצ רעשילַאקיזמ רעגנערטש
 טינ םצע ןיא ןבָאה ייז סָאװ טייקכעלרעייפ ַא ןבעגעג ייז ןוא רעטרעוו
 טינ ייז רע טלָאװ ןוא עקיפוג וצ ןעוועג ןענייז רעטרעוו ענייז ,טגָאמרַאפ
 -רַאפ ַא ןופ רעּפעלשכָאנ ַא ןעוועג רע טלָאװ ,טכַאמעג רעכייוו שילַאקיזומ
 יינ ַא ןופ ביױהנָא רעד ןרָאװעג רע זיא ױזַא .עכָאּפע-תונחדב רעקידנעייג
 אליממ ןיוש טָאה טײקשילַאקיזומ ןייז .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא לטעלב
 קיזומ ןופ הריבע עשיטעטסע יד .חסונ ןשירעטכיד ןטריניפַאר ַא וצ טריפעג
 טָאה שידיי לייוו ,ןושל רעסעב ַא ןעוועג םרוג ןיוש טָאה "סערוזעצ; ןוא
 ךיל עשידיי סָאד זיב .עטנַארט עקידנעגניז ַא יװ ,ןעזוצסיוא טמעשעג ךיז

 רעדיו טָאה סָאװ ,טיײקטריניפַאר רעשימענַא ֹוצ ןרָאװעג ןבירטרעד זיא
 ןיא ןוא ןרעּפלַאה .ל ,מ ןופ יירשעגסיוא םעד ןיא עיצקַאער ַא וצ טריפעג
 טכוזעג קיניזטסואווַאב רע טָאה םיא טימ סָאװ ,ןַאבַארַאב ןשירעקוּפ-ןסַאג ןייז

 סָאד .טײקשילַאקיזמ ךָאנ גנַארד ןפיט םענעריובעגנייא ןייז ןכַאלוצסיוא
 רעבָא ,רעשילַאקיזומ ןופ לקיצ םעד ןביוהעגנָא רָאנ ,רזוחה לגלג רעד זיא
 .גורפ ,ש טָאה ,ירבע רעיור

 ןיא זַא ,טסואוועג טָאה רע ןוא ןיילַא ךיז ףיוא ןיבמ ַא ןעוועג זיא רע
 ןַא ןיא .עיזעָאּפ רעשידיי רעד רַאפ וטפיוא רעסיורג ןייז טײטשַאב םעד
 ןָא גורפ טּפָאלק ,(דיל שיריטַאס ַא לָאמַארעדיװ) דיל "שיטסירָאמוה; רעדנַא
 זיא ןוא "אבה םלוע טנידרַאפ, טסייה דיל סָאד .ןדע-ןג ןופ ןרעיוט יד ןיא
 טצָאּפ םעד ךיז טמולח'ס .טנכייצעג קידיינש ןוא ןבירשעגנָא ףרַאש ץנַאג
 .היוול ענדַארַאּפ ַא טָאה רע ןוא ןברָאטשעג זיא רע זַא

 ןברָאטשעג ןיב ךיא זַא ,טמולחעג ךיז טָאה רימ

 ןטכַאדעג ןשטנעמ ןייק רַאפ טינ --- קיטײװצרַאה ןופ)

 ,ןברָאדרַאפ םירבחמ ןיוש ליפ טָאה טײהקנַארק יד

 (טכַאמעג רעדניק עשידיי ליפ ןופ לת ַא

 טָאה רעניבַאר רעד ,טקעמשעג קַאבַאט טָאה דוד בר ןייד רעד ,ללכה

 ןוא ?"סָאמ ןָא ןוא גָאװ ןָא , טגָאזעג דּפסה ַא

 ןטלַאהעג רעזענ יד ןבָאה סענעדיי ייוװצ
 .זָאנ ןיא רעגניפ םעד --- ךעלגניי ייווצ ,ךוטרַאפ ןיא
 ,ןעגנולקעג ןוא טמַאלקעג סעקשוּפ יד ןבָאה סע
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 דַאיר ןיא ןענייז סעקינהרות-דומלת רָאּפ ןעצ

 י . . ןעגנוזעג "וינפל קדצ , ןוא ןעגנַאגעג

 ,דַארַאּפ רעסיורג ַא ןזעװעג ,רוציקב
 יייןעװעג היװל ענשזַאװ ַא

 ,"דַאירע רעד זיא היוול רענייפ רעד ןיא סנַאנָאסיד רעקיצנייא רעד

 -ַאב ,"דַארַאּפפ טימ םיא טמַארגרַאּפ ןוא ּפָא לסיבַא םיא טשיװ גורפ רעבָא

 ןוא ןצייל עשילַאקיזומ יד ,ףרַאד ןעמ ןעוו ,ּפָא טזָאל רע יוװ ךיוא טקרעמ

 --- גנַאלכָאנ ןליואוו ַא יו ,םַארג םוצ טינ ,ןיילַא ךיז טרינַאּפמָאקַא רע

 | ."ןעוועג היוול עשזַאװ ַא;

 ןזָאלנײרַא טינ ןפוא םושב םיא ליוו ךאלמ רעקיקענטרַאה רעד רעבָא

 רעקידנענייוו ַאזָא טימ ץרַאה עשיכאלמ סָאד טריר גורפ זיב ,ןדע ןג ןיא

 :הנעט

 ,ןדירפוצ ךימ זָאל } לכאלמ ,לכאלמ יוא
 יןעװעג רבחמ א -- רעמ טשינ ךָאד ןיב ךיא

 ןעּפ ןטימ ןָאגרַאשז ןופ דלעפ סָאד טרעקַאעג

 ,ןךיל רַאפ םיריש עשינָאגרַאשז ןבירשעג

 סייװש רערעטיב רעד ןסיגַאב ךימ טגעלפ סע
 ,ןטלַאה וצ ןעמַארג יד טימ רישה לקשמ םעד

 ,סייוו'כ ,לכאלמ ,יוא ....תודוקנ טימ רוזעצ
 ...ןטלַאהרעד רָאג טנעקעג סָאד כָאה'כ יװ ,שודיח ַא

 ןענַאטשַאב זיא'ס סָאװ ןיא ,טסואוועג רָאלק ץנַאג טָאה ,סע טסייה ,גורפ

 רוזעצ םעד טריפעגניירַא טרָאפ טָאה רע .טעָאּפ רעשידיי ַא יו וטפיוא ןייז

 ױזַא טָאה רע סָאװ ,ןָאגרַאשז םוצ .תודוקנ יד ףיוא טצנַאלפעגפיױרַא םיא ןוא

 ןסָאגַאב ךיז טָאה רע ןוא טיילפ ןייז טכַארבעג רע טָאה ,טָאהעג טנייפ-ביל

 טרָאפ רע טָאה רישה לקשמ םעד רעבָא ,קידנליּפש סייווש ןרעטיב טימ

 .טיהעגּפָא

 -גרענָאיּפ ןייז טצַאשענּפָא ןיילַא טָאה רע ןוא רענָאיּפ ַא ןעוועג זיא רע

 ןיא ןירַא םיא טזָאל ןוא ערַאװ ַא םיא רַאפ טכַאמ ךאלמ רעד ןעוו .טפַאש

 "נײרַא ןעמוקעגנָא םיא זיא ס רעווש יװ ,רעטנוא גורפ םיא טגָאז ,ןדע ןג

 "סעקטַאי; יד ןופ רענייב ענעקורט יד ןיא המשנ עשילַאקיזומ ַא ןזָאלבוצ

 .?סעקטַאטסָא , יד טימ

 :יירשעג א ןָאטעג ךאלמ רעד טָאה ?סָאװ ?ַאה

 : תונצל ןָא ...סיוא ,רָאנ סיוא טרַאװ ? ךיא רעה סָאװ
 יייװ ,רימ זיא ייװ ,יוא } ? לקשמ ַא טימ רוזעצ

 |! תונמאנ עניימ ףיוא ,שודק ַא ךָאד טסיב וד

 ? רוזעצ טימ ןָאגרַאשז ? לקשמ ַא טימ ןָאגרַאשז

 {רוטַאנ עצנַאג יד יא ,טלעװ יד יא רױּפַאק

 | אבה ךורב !םֹוק ,עניימ ןיורק ,םוק
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 ,טַאז ץנַאג תורצ טימ ןיוש טסיב וד ,ריד גונעג
 ,טַאהעג םונהיג ןייד ןיוש דרע רעד ףיוא טסָאה וד
 | אבה םלוע טנידרַאפ רשכ טסָאה

 טָאה רע סָאװ רַאפרעד ץלַא ןֹוא םישעמ טעברַאעג גורפ טָאה ױזַא ןוא
 טייקכעלגעמ יד שידיי ןיא טקעדעגפיוא ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,טקעדטנַא
 ךודיש םעד טריפעגסיוא טָאה סָאװ ,רעד זיא רע ,לקשמ ַא טימ רוזעצ ןופ
 ןבעגעגסױרַא ןיילַא ךיז טָאה רע .רוזעצ טימ ןָאגרַאשז טכַארבעגנעמַאזוצ ןוא
 טריפעגניירַא ןיײלַא ךיז טָאה רע .טעברַא רערעווש רעד רַאפ טַאטסעטַא-ביול ַא
 .טנידרַאפ רשכ סע טָאה רע ןוא ןיירַא ןדע ןג ןיא

 ךיז טָאה רע סָאװ טימ ןוא סָאװ רַאפ טַארוקַא טסואוועג טָאה גורפ
 רעטוג ַא ןעװעג רע זיא טעָאּפ רעקיטכיוו רעדעי יװ .אבה םלוע טנידרַאפ
 ןייז ןענַאטשַאב זיא סע סָאװ ןיא טצַאשעגּפָא טָאה רע ,ןײלַא ךיז ףיוא ןיבמ
 ,דיל ןשידיי םעד רַאפ וטפיוא טּפױה

 רעדיל ערעסעב ןוא עטונ ןנעוו

 עכעלדנעטשרַאפמוא ןייק ָאטינ ןענייז'ס זַא ןעמעננָא רימ ןפרַאד לכ םדוק
 ןשטייטרַאפ גירוש יד רעטניה לּפַאצ רעד טעוו ,ךיל ַא זיא דיל ַא ביוא ,רעדיל
 ,ןייטשרַאפ טינ ץלַא דיל סָאד לָאז ןעמ ןעוו ןליפא ,דיל סָאד

 רעדיל עכעלדנעטשרַאפמוא ךס ַא .סקָאדַארַאּפ ןייק טינ זיא סָאד ןוא
 ןַא זיא'ס זַא ,טײקגענַאטשרַאפ טינ רעד טימ ןסקָאװעגנעמַאזוצ ױזַא ןענייז
 ,םעד ןיא דָארג טײטשַאב רערעייז ןח רעד ,ןייטשרַאפ יז ןלעוו וצ הלווע
 ןיײטשרַאפ ייז ןלעוו וצ .טינ ייז טייטשרַאפ ןעמ שטָאכ ,ןיימ ַא ןבָאה ייז סָאװ
 ,ןישרַא ןַא טימ טייקיסילפ ַא ןטסעמ טסייה

 -רַאפטסבלעז ןופ רעסעב ץלַא ךָאנ ןענייז רעדיל עכעלדנעטשרַאפמוא
 | .רעדיל עכעלדנעטש

 -רַאפמוא ָאד ָאי ןענייזס זַא ןעמעננָא ןלָאז רימ ביוא וליפא רעבָא
 ןפוא םושב ןענייז סע זַא ,ןעקנעדעג רעבָא רימ ןגעמ ,רעדיל עכעלדנעטש
 .רעדיל עטכעלש ןייק ָאטינ

 רעדיל עטפעלש רעבָא ,רעדיל ערעסעב ןוא רעדיל עטוג ָאד ןענייז סע
 ,טינ רעדיל ןייק רָאג ןענייז

 ךַאז ַאזַא ָאטינ זיא'ס זַא ,טקרעמַאב לָאמַא טָאה סָאװ םכח רענעי יו
 .טינ ייא ןייק רָאג זיא ייא טכעלש ַא -- ייא טכעלש ַא יו

 ןייק ָאטינ ךיוא ןענייז סע זַא ןעגנורדעג יאדווא זיא םעד ןופ ןוא
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 ןייק רָאג זיא רעטכיד רעטכעלש ַא .רעטכיד עטוג ןייק ןוא רעטכיד עטכעלש

 ,טינ רעטכיד

 -פעשַאב רעסיוועג ַא ףיוא ןָא טזייוו רעטכיד טרָאװ סָאד יו ױזַא רָאנ
 ןופ עשזנַארב רעד ןיא זַא ,טקַאפ םעד טימ ןענעכער ךיז ןעמ זומ ,גנוקיט
 עגַארפ יד .רעטכיד עשלַאפ לסיב שּפיה ַא טּפַאכעגנײרַא ךיז ןבָאה יירעטכיד
 ? טנַאה רעד ייב רעטכיד ןשלַאפ ַא ןעמ טּפַאכ ױזַא יוו רָאנ זיא

 ענייא סע זיא קינכעט-טרָאװ רעטרענייפרַאפ ןופ ןטייצ עקיטנייה יד ןיא
 רעוו ,ןליפרעד וצ טכייל ץנַאג זיא סע טסייה סָאד .ןכַאז עטסרעווש יד ןופ
 -ָארּפ זיולב ךַאפ םעד טימ ךיז טמענרַאפ רעוו ןוא רעטכיד ַא ָאי זיא סע
 רָאלק ןזייוואוצנָא רעווש זיא'ס .ןריניפעד וצ רעווש רעבָא זיא'ס ,לענָאיסעפ
 .סָאמ ןוא גָאװ עשירעטכיד עשלַאפ ַא טיג סע רעוו ,ךעלטייד ןוא

 ,טרָאװ עשירעטכיד סָאד טרָאװ עכעלטקניּפ סָאד זיא לָאמ עלַא טשינ
 סָאד זיא טפָא ץנַאג רעבָא ,טרָאװ עכעלטקניּפ סָאד עקַאט זיא לַאעדיא רעד
 -כיד סָאד רעבָא ,קורדסיוא רעכעלפערט ַא יו רעמ טינ טרָאװ עכעלטקניּפ
 .קורדנייא ןופ טַאטלוזער רעד לָאמ עלַא זיא טרָאװ עשירעט

 שטָאכ ,טרָאװ עכעלטקניּפ סָאד אליממ זיא טרָאװ עשירעטכיד סָאד
 ,טרָאװ עשירעטכיד סָאד לָאמ עלַא טינ זיא טרָאװ עכעלטקניּפ סָאד

 ןבעל רעטכיד עשלַאפ תעב ,קורדנייא ןופ טלעוו ַא ןיא טבעל רעטכיד ַא

 .קורדסיוא ןופ טלעוו ַא ןיא

 "יטש יד רע טיג ,קורדנייא ןופ טלעוו ַא ןיא טבעל רעטכיד ַא לייוו ןוא
 גנומיטש ןייז טדערַאב רע .גנומיטש יד סיוא טקירד רעכַאמכָאנ ַא תעב ;גנומ
  ןופ ליפעג ַא טפָא ץנַאג סױרַא טפור רע .רעטרעוו עטסכעלטקניּפ יד טימ
 ;גנוצ ץיּפש ןפיוא םיא זיא טרָאװ עקיטכיר סָאד יוװ רָאנ עז : גנורעדנואווַאב
 -רעטנואדןוז ַא ןגעוו ןדייר ףרַאד ןעמ יױזַא יו טַארוקַא טסייוו רע יוװ רָאנ עז
 א טימ ןבעגרעביא לָאמַא ןעמ ןעק ןײלַא גנַאגרעטנוא-ןוז ַא רעבָא .גנַאג
 ,טגניז סע ןוא טכיל ,טפול טָאה סָאװ ,טרָאװ קיטכיזכרוד

 זיולב טינ --- גנַאזעג ,קיזומ זיא עיזעָאּפ ,דוס םוצ רעטנעענ זיא סָאד
 .ןקירדסיוא רעטכיד רעשלַאפ ַא ןעק קיזומ ַאזַא ךיוא לייוו ,קיזומ עשירטעמ
 ןקורדנייא עשילַאקיזװמ עכעלרעניא ןופ טלעוו ַא ןיא טינ טבעל ןעמ ביוא
 עשילַאקיזומ .רעקעלפ עטמַארגעג יוװ ןייז סעיצַאניבמָאק עטסשירטעמ יד ןלעוו
 .עינָאמרַאה רעכעלרעניא ןַא טימ טשטנעבעג ןענייז תורוש

 ןיז ןיא "קורדסיוא , ןוא "קורדנייאע רעטרעוו יד טינ ָאד ץונ'כ שטָאכ ןוא
 -הבורק עסיוועג ַא ןַארַאפ רעבָא זיא ,םזינַאיסערּפסקע ןוא םזינָאיסערּפמיא ןופ
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 עשיטסינָאוסערּפמיא יד .תוטיש-טסנוק ערעדנוזַאב ייוצ יד טימ טפַאש
 ,ןברַאפ עטולָאסבַא טינ ןוא ןברַאפ ןופ קורדנייא םעד טלָאמעג ןבָאה רעלָאמ
 -ַאב ןענייז יז .ןדנעטשמוא טימ ליּפשנעמַאזוצ ןיא ברַאפ ןעזעג ןבָאה ייז
 ,ןברַאפ ןופ גנומיטש רעד ןופ יוװ ,ןברַאפ ןופ ױזַא טינ ןרָאװעג טקורדנייא

 ,עקידנעיירש יד ןריובעג ןבָאה רעדיוו ןטסינָאיסערּפסקע עשטייד יד
 עיצולָאװער רעד ןופ ןטייצ עטשרע יד ןיא ןענייז סָאװ ,רעדיל עשיטעלפמַאּפ
 ,טַאקַאלּפ ןעמָאנ ןטימ ןרָאװעג טניורקעג

 ןגעק טלָאװער ַא יו ןעמוקעג זיא סָאװ ,םזינָאיסערּפמיא רעד רעבָא

 טײקשימעדַאקַא עטרעווילגרַאפ קיטש ַא ןרָאװעג ןײלַא זיא ,טײקשימעדַאקַא

 ןלָאמ וצ ױזַא יו ןצעזעג עגנערטש טימ

 תוכייש ןּפַאנק ַא רעבָא טָאה קורדסיוא ןוא קורדנייא ןופ סָאמ ןיימ
 ןיא טצונעג ןרעוװ ןקורדסיוא ייוצ יד .ןלוש-טסנוק עקיסעמצעזעג טימ
 ,ןיז ןטסכעלגעװַאב רעייז

 יו רעמ טניימ קיזומ לייוו ,ףירגַאב רעטיירב ַא זיא דיל ַא ןיא קיזומ
 טבעל סָאװ ,שטנעמ רעטלייוורעדסיוא ַאזַא זיא רעטכיד רעתמא ןַא .עידָאלעמ
 דוס םעד טסייו ןוא ןקורדנייא עשילַאקיזמ עכעלנעזרעּפ ןופ טלעוװ ַא ןיא

 ןַא ןפַאש וצ ױזַא יֹוװ זיולב טינ ןוא ,קורדנייא ןייז ןבעגוצרעביא ױזַא יו
 .קורדסיוא

 ןלעניגירָא ןייא ןייק רעבָא ,ןקורדסיוא עטוג ןגָאמרַאפ רעדיל ךס ַא
 ןוא ךיז ןעמַארג ייז ןעוו וליפא ,רעטרעוו עכעלטקניּפ יד ןוא ;קורדניײא
 .,ךיז ןשיוװצ גנואיצַאב רעשילַאקיזומ ןייק ןיא טינ ןעייטש ,ךיז ןעלזרעפ-יירפ

 -לוזעד רעד ןענייז סָאװ ,רעטרעװ ןרָאּפ וצ חוכ רעשיטסימ רעד טָא לייֹוו
 זיולב זיא ,קורדנייא ןַא רענעייל םייב ךיוא ןפַאש סָאװ ןוא קורדנייא ןופ טַאט
 טלעוו ַא ןיא ןבעל סָאװ ןשטנעמ טשטלייצעג וצ קנַאשעג ַא יוװ ןרָאװעג ןבעגעג
 טימ ןָאט וצ ןיוש טָאה קיזומ ַאזַא ,ןקורדנייא עשילַאקיזומ עטפיטרַאפ ןופ
 ,םעד רַאפ ןרעיוא יד טינ טושּפ ןגָאמרַאפ רעטכיד עשלַאפ ,טייקכעלנעזרעּפ

 -מוא ןצונ ייז סָאװ ,רעדיל עטקנעדעג עדמערפ ןופ קיזומ יד זיא קיזומ רעייז
 -נעטש רעטרעוו ערעייז ןענייז .רעטרעוו ערעייז רַאפ םערופ ַא יוו טסואווַאב
 -עג רעד רַאפ סיורג וצ סָאװטע ןַא טימ רעדָא ,ןיילק וצ עלערָאה ַא קיד
 ,סעקעוושט טימ טלגָאנעגוצ רַאפרעד טרָאװ וצ טרָאװ טרעוו .קיזומ רעטגרָאב
 ,ןעמעננָא ןלָאז רימ ןעוו וליפא רעבָא .דיל ַא ןדימשסיוא ,סָאד ייז ןפור ,ןפור

 רַאפ ענטעמַאה וצ עקשטיּפַאק ַא ךיוא סע זיא ,יײרעדימשדלָאג זיא סָאד זַא
 ךיז ןפרַאד רעטרעוו .טעװָאקעגוצ ןייז טינ ףרַאד טרָאװ וצ טרָאװ .עיזעָאּפ
 ,תחמש טימ ןרעדנַא םוצ סנייא ןעילוט
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 טָאה ,"בָאר, סוָאּפ ןעלע רַאגדע ןופ קיזומ רעד ןגעוו לקיטרַא ןיימ
 יז זַא רַאפרעד ךיא טלַאה .קיטיײװצרַאה ןתמא טפַאשרַאפ ןשטנעמ ךס ַא
 רעטיירב ַא טימ ןגירק סע ייז ןלָאז ןוא ,עיצַאסנעּפמָאק וצ טקיטכערַאב ןענייז

 : ,טנַאק
 לקיטרַא שיפַארגָאיבָאטױא ןַא ףיוא ןסױטשעגנָא סנטצעל ךיז בָאה'כ

 "נָא טָאה לעװַאר סירָאמ רָאטיזָאּפמָאק רעשיזיוצנַארּפ רעטמירַאב רעד סָאװ
 ןרָאװעג טקורדעגּפָא עקַאט זיא לקיטרַא סָאד .טיוט ןייז רַאפ ץרוק ןבירשעג
 ןט28 םעד ןברָאטשעג זיא לעװַאר .ןברָאטשעג זיא רע יו םעד ךָאנ ךָאװ ַא

 ,1937 ,רעבמעצעד
 ןוא שידק ןשידיי ןלענָאיצידַארט ַא ףיוא קיזומ ןבירשעג טָאה לעװַאר

 עקריאמ; ןוא "הישק עטלַא ןַא טלעוו יד טגערפ, : רעדיל-סקלָאפ ייווצ יד וצ
 דיל-סקלָאפ ןשידיי ןיא סערעטניא ןייז ףיוא טקוקעג טינ רעבָא ."דניק ןיימ
 טימ ןָאטעג ליּפש ַא לסיבַא זיולב ךיז טָאה רע .דיי ןייק ןעוועג טינ רע זיא
 רעייז טינ ןעוועג ןענייז ןטַאטלוזער יד ןוא רעטרעוו עשידיי ןוא עשיאערבעה

 .ענעטָארעג ןייק
 ןיסויבעד ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןענַאטשעג זיא רעקיזומ רעטמירַאב רעד

 ץנַאג ַא ןוא .ןפרָאװעגרָאפ סולפנייא םעד םיא ןעמ טָאה ןבעל ץנַאג ַא ןוא
 ןעמ ןעוו זַא ,זיא תמא רעד .סולפנייא םעד ןופ ןשַאװעג ךיז רע טָאה ןבעל
 סָאװ טעטרַאװק ןקיצנייא םעד ךָאנ ךיילג ,טעטרַאװק ןקיצנייא ןייז טרעה
 ןעמ רעבָא ,סולפניא םעד עקַאט ןעמ טרעה ,ןבירשעגנָא טָאה יסויבעד
 טכַאמעג טָאה לעװַאר ךיורבעג ןשילַאקיזומ םענייפ ַא רַאפ סָאװ ךיוא יטרעה
 .השורי סרערעל ןסיורג ןייז ןֹופ

 סָאװ ןוא טעביןטיוט ןפיוא ןבירשעג טָאה לעװַאר סָאװ לקיטרַא ןייז ןיא
 "יפיטנעדיא ,"טייהדניק רעליופ ןיימ ןופ ןעגנונָאמױעד , ןפורעגנָא טָאה רע
 ,רימ רַאפ .ןטסנוק עלַא טימ רָאטיזָאּפמָאק רעשיזיוצנַארפ רעד ךיז טריצ
 ,עקיצנייאנייא ןַא רָאנ ,ןטסנוק ענעדיײשרַאפ ןייק ָאטינ ןענייז ,לעװַאר טגָאז
 -רַאפ ערעייז טימ זיולב ךיז ןדיישרעטנוא רוטַארעטיל ןוא יירעלאמ ,קיזומ
 ןייק ָאטינ ןענייז סע ,לעװַאר טנָאז ,רעבָא .,ןעלטימ-קורדסיוא ענעדייש

 ןטסילַאיצעּפס ערעדנוזַאב זיולב ָאד ןענייז'ס ,רעלטסניק ןטרָאס ערעדנוזַאב
 | ,טסנוק רעקיצנייאנייא רעד ןופ

 זיולב רע טניפעג ,רעלָאמ ַא זיא רעלטסניק ַא ןעוו ,רעטרעוו ערעדנַא ןיא
 ,טסנוק רעקידמעניײאניאצלַא רעד רַאפ קורדסיוא ןשירעלָאמ ַא

 רע טליפ ,סעּפע טנעייל רע ןעוו זַא ,לעװַאר טגָאז ןײלַא ךיז ןגעוו
 טנעייל רע .עלענָאיסעּפָארּפ ַא ןצנַאגניא זיא טרָאװ םוצ גנואיצַאב ןייז זַא
 ,רעביירש רענערָאװעג-טינ ַא יװ ,ןגָאז רימ ןלעוװ ,רָאנ ,רענעייל ַא יו טינ
 . ,רעקיזומ ַא ןרָאװעג קילעפוצ זיא סָאװ
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 סָאװ ,רעטכיד-רעקיזומ-רעלָאמ ַא טימ ןָאט וצ ןבָאה רימ זַא ,סע טסייה
 ןכַאפיירד םעד וצ קורדסיוא ןשילַאקיזומ ןבעג ֹוצ טריזילַאיצעּטס ךיז טָאה
 ,סנייא יו רעמ טינ ,ףירגַאב סלעװַאר טיול ,זיא סָאװ ,וצצורתיו

 לעװַאר ןעוו זַא ,ןרעװ רָאלק לָאז סע ידכ ,עדעררָאפ יד טכַארבעג בָאה'כ

 טפרַאװ סָאװ ,רָאטַאמַא ןַא יו טינ ייז רע טיג ,ןליּפשייב עשירַארעטיל טיג
 זיא טרָאװ ןופ טסנוק יד ןעמעוו ייב ,שטנעמ ַא יוװ רָאנ ,ןכיילגרַאפ טימ ךיז
 ,קיזומ ךרוד רעגייטש ןייז ףיוא סיוא טקירד רע סָאװ ,גנובעלרעביא עפיט ַא

 ריא ,טסיירטעג טייז) רעקיזומ רעשיטסינרעדָאמ רעקיטכיו רעד טָא ןוא
 קרַאטש רָאנ טינ טָאה (ָאּפ ןעלע רַאגדע ןופ טניירפ ענעפָארטעג-רעווש
 -עג רע טָאה ןוָאּפ ןופ זַא ,טרעלקרעד ךיוא טָאה רע רָאנ ,ןוָאּפ טַאהעג ביל

 ,קיגכעט עשילַאקיזומ טנרעל

 !וצ לעװַאר טיג ,"טייחדניק רעליופ, ןייז ןגעוו ןעגנונַאמרעד יד ןיא
 -עג סע טָאה רע רעבָא ,ןיסויבעד ןופ טסולפנייאאב ןעוועג עקַאט זיא רע זַא

 -ייא ןייז ןיא ןטָאנקעגנײרַא סולפנייא םעד טָאה רע ,ןליוו ןעיירפ ןטימ ןָאט
 רוטּפ סולפנייא םעד ןופ זיא רע ןוא ,טלָאװעג טָאה רצ ןעוו ,קיזומ רענעג
 ,טסולגרַאפ ךיז טָאה םיא ןעוו ןרָאװעג

 .ןָאּפ טימ תוכייש ןייז וצ רימ ןעמוק ָאד ןוא

 ןעוועג טולָאסבַא רערעל ןיימ זיא ,קינכעט רעשילַאקיזומ עגונ זיא סָאװ;

 ןגעוו גנולדנַאהּפָא עטסנעש יד זיא ,גנוניימ ןיימ טיול .,וָאּפ ןעלע רַאגדע
 -:ײאַאב ןטסקרַאטש םוצ ךימ טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד רעכיז ,שיציזָאּפמָאק
 סיעכהל וצ ףיוא .,דיל ַא ןופ טרובעג םעד ןגעוו יעסע סֹוָאּפ --- טסולפ
 ,סַאּפש ףיוא ןבירשעג וָאּפ טָאה גנולדנַאהּפָא יד זַא טנָאז סָאװ ,ןיעמרַאלַאמ

 ,"ןעוויער יהד' עמעָאּפ ןייז ןבירשעג טָאה וָאּפ זַא ,טנייצרעביא סיואנרוד ןיב ךיא
 ",ןרָאװעג ןבירשעג זיא יז זַא טגָאז רע יו ,ױזַא טקנוּפ

 ךיז ןבָאה סָאװ ,עלַא יד רַאפ םַאזלַאב ַא ןייז ףרַאד טַאטיצ יד טָא

 ,קיזומ רענעכעלב סוָאּפ ףיוא קיטירק רערעווש ןיימ ןופ ןפָארטעג טליפעג
 -עג טָאה רעקיזומ רעסיורג ַא יו רערעדנַא ןייק טינ זַא רָאפ ךיז טלעטׂש
 הרות יד טָאה רע זַא ןפָאה רימָאל .,ןוָאּפ ןופ קינכעט עשילַאקיזומ טנרעל
 -ניא ענייז ןיא רָאנ ,"ָארעלַאב , רעשיטסַאבמָאב ןייז ןיא טרעּפרעקרַאפ טינ
 ,רעמיצ-רעדניק ןופ רעדיל עטריריּפס

 ,דנַאטשרַאפ םעד ןריולרַאפ ענייז ןרָאא עטצעל יד ןיא טָאה לעװַאר

 עצרוק טַאהעג רע טָאה ןטייווצ םעד ןוא לַאפנָא-תעגושמ ןרעטצניפ ןייא ןשיווצ
 ןעוועג ךָאנ ןענייז טייקרָאלק ןופ ןטנעמָאמ יד ןוא ,טיײקרָאלק ןופ ןטנעמַאמ
 ,קנַארק קיטסייג זיא רע זַא ,טסואוועג טָאה רע סָאװ ,טימרעד רערעטיכ

 םענעטלעז ַא ןיא ,ןבעגוצ רימָאל ,ןבירשעג רע טָאה סנייז לקיטרַא סָאד
 טולָאטבַא ךיז ןגעמ קיזומ סוָאּפ ןופ רעבָאהביל יד ןוא ,טײקרָאלק ןופ לַאפנָא
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 -טסניק ענייז ןגעוו ףרואוונא ןשיפַארגָאיבָאטױא סלעוװַאר ףיֹוא ןייז ךמוס
 ,ןסולפנייא עשירעל

 סָאװ ;עלַא יד טקיטיגרַאפ קיצרַאהטיײרב ױזַא ןיוש בָאה ךיא יו ױזַא
 ךיא געמ ,לדיירד שינכעט ַא יו רעמ זיא *בָאר, סוָאּפ זַא ,ץלַא ךָאנ ןטלַאה
 ןופ ךּפיה רעטולָאסבַא רעד רימ רַאפ זיא קיזומ סוָאּפ זַא ,ןגָאז לָאמַאכָאנ
 .יבר רעשילַאקיזומ סלעװַאר ןעוועג זיא וָאֹּפ שטָאכ ,קיזומ

 ילסקָאה סוָאדלַא רעגנוי רעד סָאװ ,סָאד קיטליג ץלַא ךָאנ זיא רימ רַאפ
 שילגנע ןופ המשנ יד טינ ןענעק סָאװ רעדנעלסיוא זיולב זַא ,טגָאזעג טָאה
 ,"בָאר, ןטעװערָאהעגסיױא רעווש סוָאּפ ןיא קיזומ טרעהעג ןבָאה

 םהָאמ טעסרעמָאס

 -רעמָאס טסילעװָאנ רעשילגנע רעטמירַאב רעד טָאה קירוצ גנַאל טינ ָאד
 רעזדנוא "שזדעדנַאב ןעמוי וָאק ןופ טּפירקסונַאמ ןייז טקנעשעג םהָאמ טעס
 ןבעל ןיא טנעמָאמ רעכעלרעייפ ַא ןעוועג זיא סָאד .ירערבייל-סערגנָאק
 -ָאטיױא ןייז ,"שזדעדנַאב ןעמוי ווא .רעלעטשטפירש ןקירָאי-72 םעד ןופ
 "טלעוו רעטשרע רעד ןיא ןרָאװשג טכעלטנפערַאפ זיא ,עלעווָאנ עשיפַארגָאיב
 -יײשַאב יד ,קיטירק רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא טוג ץנַאג זיא ןוא המחלמ
 ןעמַאזוצ ייז טימ ןוא ןפָאלשעגנייא ךיילג רעבָא ןענייז ןעגנַאזעג-ביול ענעד

 .טָאה רעמָאט .רָאי עכעלטע ףיוא ןרָאװעג טרעפעלשעגנייא ךוב סָאד ךיוא זיא
 זַא ,ליפעג םעד טימ ןָאטעג סע רע טָאה ,ךוב סָאד טנָאמרעד ָאי רעצימע
 זיא ס יוװ ,גנַאל ױזַא טבעלעג טָאה סָאװ ,קרעוו ַא ףָאלש ןופ ףיוא טקעו רע
 טרַאװ סָאװ ,שינעכעדעג ַא יו רעמ טינ טציא זיא ןוא ןבעל וצ ןעוועג טרעוו
 .ךוב רעסעב ַא ךָאנ ןביירש לָאז רבחמ רעד זַא טנָאמ ןוא

 שטָאכ ,ןבירשעג טינ ןיוש ךוב רעסעב ןייק םהָאמ טָאה ןָא טלָאמעד ןופ
 זַא טלַאה ןיילַא רע שטָאכ ןוא רעכיב קיצרעפ םורַא ןופ רבחמ רעד זיא רע
 -.טסעב ןייז זיא "ליע דנע סקיעק , ןַאמָאר-תוליכר רעלענָאיצַאסנעס ןייז
 | .ןַאמָאר רענעבירשעג

 ןעמונעג עקירעמַא טָאה ,ןרָאי רעקיצנַאװצ עטשרע יד ןיא ,לָאמַאטימ
 עכלעזַא ."שזדעדנַאב ןעמוי װָא סמהָאמ ףָאלש ןופ ןקעוו תוחוכ עלַא טימ
 ןבירשעג טָאה סָאװ ,סמעדע .ּפ ןילקנערפ ןוא ןורב דואוויעה יוװ רעביירש
 למוט ַאזַא טכַאמעג ןבָאה ,"יע-יּפ-ףע , ןעמָאנ ןרעטנוא םולָאק ןלופרילָאק ַא

 זיא ןוא םיתמה תיחת ןענַאטשעגפיוא קירוצ זיא רע זַא ,ןַאמָאר םעד םורַא
 ןקיטנייה ןזיב רוטַארעטיל רעשילגנע רעד ןיא קרעוו שיסַאלק ַא ןבילברַאפ
 ;רעבָא ,ןכַאז ערעטנָאגעלע ןבירשעג רשפא ןָא טלָאמעד ןופ טָאה םהָאמ .גָאט
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 ןייז ןופ טרעװ םעד ןגיטשעגרעבירַא טינ לָאמנייק רע טָאה שירעלטסניק
 ,םענרַאפ "ןשיאיָאטסלָאט/ ַא טגָאמרַאפ סָאװ ןַאמָאר

 -קנַאד ןייז ןקירדוצסיוא שילָאבמיס ןסָאלשַאב רַאפרעד טָאה םהָאמ
 ןעמוי ווָא; ןופ טרעװו עסיורג יד ןענעקרענא רַאפ ,עקירעמַא וצ טײקרַאב
 טעװעטַארעג שממ קיטירק רענַאקירעמַא רעד ךרוד זיא סָאװ ,"שזדעדנַאב
 טפירקסונַאמ םעד טקנעשעג זדנוא טָאה רע ןוא טייקנסעגרַאפ ןופ ןרָאװעג
 ,קרעוו שיסַאלק םעד ןופ

 ןטלַאהעג ןוא ירערבייל-סערגנָאק רעד ןיא ןענַאטשעג זיא רע תעב ןוא

 -יירד-ןוא-עכעלטע טימ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,טּפירקסונַאמ םעד טנַאה ןיא
 ,לַאטנעמיטנעס רעייז ןרָאװעג רעביירש רעטלַא רעד זיא ,קירוצ רָאי קיס
 ןעוועג טינ םהָאמ זיא ,ןדנעטשמוא עלַאטנעמיטנעס ייב ךעלנייוועג יוװ ןוא
 ןטײקשירַאנ ױזַא טינ .ןטייקשירַאנ טדערעג ךיוא טָאה רע ןוא םַאנסיוא ןייק
 ,ןטייקכַאלפ יו ,טדערעג רע טָאה

 ןעוו .ןריטעקָאק וצ עבט ַא ןבָאה רעביירש עכיירגלָאפרעד ןוא ערעטלע
 טינ ןעוו ןוא ,ץרא ךרד סיורג טימ ייז וצ ףיױרַא ָאי ןיוש טקוק םלוע רעד
 ערעייז ןופ טגנירד רע ןוא ייז טנרעל רע רָאנ ,רעכיב ערעייז רע טנעייל רָאנ
 רעד ךיז טיג ,הגרדמ ערעכעה ַא זיא רעלעטשטפירש ַא זַא קרעוו ערעסעב
 יד זַא ,גָאז ַא טיג רע ןוא קערָאק ןפיוא יירד ַא רעביירש רעכיירגלָאפרעד
 ,רעװלוּפ עקשיש ןייק טרעוו טינ זיא רוטַארעטיל ןופ גנוקילייהרַאפ עצנַאג
 ףרַאד ךוב ַא .טרעוו-גנוטלַאהרעטנוא ןייז זיא ךוב ַא ןופ וטפיוא טּפױה רעד זַא
 ןבעגעגוצ םהָאמ טָאה ,ךיז טייטשרַאפ .רענעייל םעד ןריזומַא טשרקיערעד
 טרָאפ זיא סָאד רעבָא ,טרָאס ןרעכעה ַא ןופ ןייז ףרַאד גנוטלַאהרעטנוא יד זַא
 םעד ןטלַאהרעטנוא ןוא השעמ ַא ןלייצרעד --- ךוב ַא ןופ דוסי טּפױה רעד
 .רענעייל

 ןיוש ןעֶמ טָאה ייז ןגעוו סָאװ ,רעביירש עסיורג סָאד ןגָאז ךעלנייוועג |
 ןימ ַאזַא זיא סָאד .רוטַארעטיל עצנַאג ַא ןבירשעגנָא ןוא ןזעוו ַא טכַאמעג
 ,טייקנדײשַאב עשירעטלַאהסיורג

 ןטלַאחרעטנוא ץלַא רעביא ףרַאד קרעוװ שירעלטסניק ַא זַא ןגָאז וצ רעבָא
 סרעביירש םעד ךרוד גנונַאּפש רעקידרדסכ ןיא ןטלַאה םיא ןוא רענעייל םעד
 רַאפרעד ,םלוע םוצ ןדעררעטנורַא זיולב טניימ ,השעמ ַא ןלייצרעד ןופ טסנוק
 ַא ןופ רענייא יו ,ײרעטלַאהסיורג טקעטש םעד ןיא זַא טגָאזעג ךיא בָאה
 עקירעביא ןייק ןיא ןזָאלנײרַא טלָאװעג טינ ךיז טלָאװ עיסעפָארּפ רערעכעה
 טימ סע רע טעװעטסָארּפרַאפ רַאפרעד ןוא ,טוידה ןקידנסיורד ַא טימ ןסעומש
 ,גנוטלַאהרעטנוא ןופ גנורעלקפיוא רעכַאלּפ רעד

 ףיוא ןזיװעגנָא ןיילַא טָאה סלעוו .שזד שטיע זַא ,טלייצרעד טָאה םהָאמ
 -נריזיטערָאעט ןוא עשיטסַאטנַאפ ,עכעלטפַאשנסיװ רעקילדנעצ ענעגייא ענייז
 ןופרעד טָאה םהָאמ ,טיוט ןיוש ןענייז ייז זַא טרעלקרעד ןוא ןענאמָאר עקיד
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 יד טימ ןעמענרַאפ טינ ךיז רָאט רעביירש ַא זַא ,לכשה רסומ םעד ןגיוצעג

 . "רַאפ לכ םדוק זומ רע רָאנ ,טייצ ןייז ןופ ןפמַאק ןֹוא ןעמעלבָארּפ ,"סעירָאעט;
 ךָאנ רשפא ,ךַאז עשידָאמ ַא ךיוא זיא גנולייוורַאפ רעבָא .רענעייל ענייז ןלייוו

 עטסעב יד ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןענַאמָאר ךס ַא ןוא ,סעירָאעט יו רעשידָאמ
 רעטכעלעג טּפַאצעג ןבָאה סָאװ ,קירוצ תורוד טימ גנוטלַאהרעטנוא-ןעייל |

 ,קסעלרוב רעטיוט טנייה ןענייז ,ןרערט ןֹוא
 גנַאל בעל ַא םהָאמ טעסרעמָאס ךָאד טָאה טָא ?רעמ ןעמ ףרַאד סָאװ

 יװ רעסעב ןעגנולעג םיא זיא'ס ןוא רענעייל ענייז ןלייוורַאפ וצ טכוזעג
 עטוג ַא ןיוש זיא ןגעווטסעדנופ ןוא ,רעלייצרעד-השעמ ערעדנַא רעקילדנעצ
 ייז טנַאװמַא יו ,טעװעקַאילבענּפָא ןענַאמָאר רעקילדנעצ ענייז ןופ טפלעה
 ןטימ םעטָא םעד טּפַאכרַאפ טינ לָאמַא ןבָאה ייז יו ןוא ןעוועג טינ ןענייז
 ןיוש ןענעק ייז ןופ ךס ַא .טייקיאעפ רעשירעלייצרעד רעייז ןופ חוכ
 -ןַאפ יד ןעייטש סע ואוו ,עצילָאּפ רעבלעז רעד ףיוא ןרעוו טלעטשעגקעװַא
 ,סלעוו ןַאמסדנַאל ןכעלטפַאשנסיוװ ןייז ןופ ןענַאמָאר עשיטערָאעט ןוא עשיטסַאט

 ןרעוו ייב ךיוא ןיוש טלַאה ןענַאמָאר ענייז ןופ טפלעה ערעדנַא יד ןוא
 ןצנַאג ַא טנעקעג טָאה ןעמ ןעוו ,טייצ רעד ןופ גנונָאמרעד עמענעגנָא ןַא
 ַא ןופ ןבעל ןיא ןטנעמָאמ עטנַאקיּפ-קידלציק יד םורַא ןעניּפש ןַאמָאר
 ,טרַאנעגּפָא רדסכ םיא טָאה בייוו ןייז סָאװ ,טסילעווָאנ ןשילגנע ןטמירַאב
 .ןברָאטשעג זיא דניק רעייז ןעוו טכַאנ רעד ןיא וליפא

 סמהָאמ טעוװ םורָא רָאי קיצפופ ןיא זַא ,ךַאז ערעכיז ַא טעמכ זיא'ס
 ךוב ןקיצנייא םעד טימ זיולב ןדנוברַאפ ןייז רוטַארעטיל רעד ןיא ןעמָאנ

 טָאה רע יוװ םעדכָאנ רָאי קיסיירד ןוא עכעלטע סָאװ ,"שזדעדנַאב ןעמוי ווָא;
 יו טנַאה רעד ןיא ןטלַאהעג ןײלַא טּפירקסונַאמ םעד רע טָאה ,ןבירשעג סע
 הנתמ ַא יװ ןרעו וצ טקנעשעגקעװַא טרעוװ זיא סָאוװ טייקילייה קיטש ַא
 ,דנַאל סיורג ַא וצ רעביירש ןסיורג ַא ןופ

 ךיז טלדנַאה'ס זַא ,רענעייל ןרַאפ דוס םעד ןגָאזסױא שוריפב געמ ןעמ
 חוכ םעד ןגָאמרַאפ ףרַאד ךוב סיורג ַא זַא ,גנוטלַאהרעטנוא ןיא זיולב טינ
 םעד זיא'ס זַא ,ןגייצרעביא ךיילג לָאז סָאװ ,גנולדנַאװרַאפ ןוא גנוביוהרעד ןופ
 ,השעמ ַא ןלייצרעד טַאלג ןיא ץוחַא ,סעּפע ךָאנ ןיא ןעגנַאגעג אקווד רבחמ
 -וועביילב יד דָארג רעבָא ,רעכיב עכלעזַא ןביירש וצ עקיזיר ַא רשפא זיא'ס
 טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,קרעוװו עירָאגעטַאק רעד וצ רעכיג ןרעהעג רעכיב עקיד
 ןרַאפ עיצַאטנעירָא טכוזעג ןבָאה סָאװ ןוא ורמוא רעסיורג ַא וצ קורדסיוא ןבעג
 רעזדנוא ףיוא ןעניפעג טינ טרָא ןייק ץלַא ךָאנ ךיז ןעק סָאװ ,שטנעמ ןימ
 - ,לגוק"דרע

 טסייה ,רענעייל םעד ןליײװרַאפ ןוא ןריזומַא ןיא זיולב טייג'ס זַא ןגָאז וצ
 קורדנייא םעד טכַאמ סָאד .עקיפיואנביוא עמַאס סָאד ןגָאז סיעכהל וצ ףיוא יו
 טינ זיא סָאװ ןשטנעמ ַא ןזָאלנײרַא טינ ליוו סָאװ ,רעקיגַאמצרַאװש ַא ןופ
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 זיולב ןדער סָאװ יד .עירָאטַארָאבַאל רעמייהעג רעד ןיא ךיז וצ ךעצ ןופ

 ןלעוו ייז .גנוכַאלפרַאפ רעשינָארכ ןופ ןדייל רוטַארעטיל-גנולייוװרַאפ ַא ןופ
 טימ גנורעדנואווַאב ןפורסיורַא ןלעוו ייז ,טייקשינעמכַאפ ןכיירגרעד רשפא
 ןיא ןפערט טינ טרָאפ ןלעוװ ייז רעבָא ,טייקטקישעג ןוא טפַאשטנעק רעייז
 ,לטניּפ

 .ןריטנעירָא וצ ךיז ןשטנעמ ןפלעה טניימ רעביירש ַא ןייז וצ לייוו
 ןופ קילגמוא עסיורג סָאד ןרעלקוצפיוא ןכוז ךרוד טסיירט ןבעג טסייה סע

 רעד ןָא ןבעל ןופ םולח םעד ןלייצרעד זיולב טניימ ןריזומַא וצ .ןבעל

 זיא סָאװ ,ןיזטסואווַאברעטנוא ןצנַאג ןופ עמַאג רעקירעיורט ןוא רעכייר
 -גיק רעזָאלפליה רעד ןופ גנורעלקפיוא יד ןוא םולח ןזייב ןופ דײשַאב רעד

 ,טייקנסקַאװרעד רעטשרמולכ רעזדנוא ךרוד ,טייקשיד

 סלעוו .שזד .ה

 סָאװ ,סלעוו שזדרָאשזד טרעברעה 4 שדוקה חור ןָא ןביירש ןעמ ןעק

 ףעק ןעמ זַא ןויװַאב טָאה ,רָאי 19 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג זיא
 טיג סָאװ ,רעטיצ םענעי ןופ לקערב ןייק טגָאמרַאפ טינ טָאה סלעוו .שזד .ה
 טליײט ענעביױשעג סָאד ,גנורעדנואוורַאפ ןופ ןטנעמָאמ ןײלַא רעביירש םעד
 -געמ עטצינערגַאב ענייז ןוא םיא רעביא ךיז טביוהרעד ןוא רעביירש ןופ ּפָא ךיז
 סיוא ןבָאװג שדוקה חור טימ ןביירש סָאװ רעביירש .תוחוכ ןוא ןטייקכעל
 טינ לָאמנייק ךיז ןבָאה ייז סָאװ ףיוא ,ןעגנושַאררעביא עכלעזַא ןיילַא ךיז ןופ

 ,טכירעג
 ויא סע ליפיוו ףיוא ,ץרַאה טימ ןבירשעג ליפ ױזַא ףיוא טָאה סלעוו

 ןוא עקידתונשקע ןייז ןביײרטנָא ןפלָאהעג םיא טָאה סָאװ ,רָאטָאמ ַא ןעוועג
 ,טעטיוויטקודָארּפ עטגייווצעצ

 ,שטנעמ םעניילק םעד ןופ ףמואירט םעד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה רע
 .עטסכעה עמַאס סָאד ןכיירגרעד ןעמ ןעק טעברַא טימ זַא ןזיוועג טָאה סָאװ
 ןביירשרַאפ טלָאװעג טלָאװ רע יו ,ןערב ַאזַא טימ טעברַאעג טָאה רע ןוא
 ןטַאקַאלּפ ענייז טימ טלעוװו עצנַאג יד

 רַאפ "שזדעסעמ} ַא טַאהעג טָאה סלעוו זַא ןעזרַאפ טיג רָאט ןעמ ,תמא
 ןסָאגעג טָאה רע ןוא ןעיוברעביא טלָאװעג קיטכירפיוא יז טָאה רע .טלעוו רעד
 .טלעוװ ערענעש ַא ןוא ערעסעב ַא ןפַאש ןפלעה ֹוצ ידכ רעטרעוו ןענָאילימ
 ךוּפיה עמַאס רעד זיא סָאװ ,עיזַאטנַאפ עשינַאכעמ ,עכייר ַא טגָאמרַאפ טָאה רע
 זיא טלעװ רעד רַאפ עביל רעצנַאג ןייז ןיא .עיזַאטנַאפ רעשירעפעש ַא ןופ
 "עג טָאה סָאװ ,רעינישזניא ןַא ןעוועג זיא רע .טײקמערַאװ קינייװ ןעוועג
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 ךיז טריפ טלעוו יד סָאװ ,סעכ ןיא קרָאטש ןעוועג זיא ןוא רענעלּפ טנכייצ

 .רענעלּפ-יולב עטנכיײצעגנָא ענייז טיול טינ
 טגָאז םהָאמ טעסרעמָאס .ןינע ןַא טעטיוװיטקודָארּפ זיא ןגעווטסעדנופ

 רָאנ ,טעטילַאװק ןופ רָאנ טינ ןפַאשעג ןרעוו ןרוטַארעטיל עסיורג זַא ,ץעגרע
 סעפַאש עסיורג ןבָאה זומ רוטַארעטיל עסיורג ַא .טעטיטנַאװק רעסיורג ןֹופ
 עכעלטע ןופ ,עפַאש עשּפיה ַא טלעטשעגוצ טָאה סלעוװ ןוא ,רעכיב טימ

 | .רעכיב קיצכַא ןוא
 יװ טקוקעג ךיז ףיוא טָאה רע .טנעקעג טוג ןיילַא ךיז טָאה סלעוו

 רעוויסלוּפמיא ,רעקידעבעל ַא ןעװעג זיא רע .טסילַאנרושז ןטוג ַא ףיוא
 "עג ןיא ןבעל עקיכָאק ןוא ענעסָאלפעצ סָאד ןעזעג רדסכ טָאה סָאװ ,שטנעמ
 רע סָאװ ,ןשטנעמ יד .ןרעוו טלדנַאהַאב ןזומ סָאװ ןעמעלבָארּפ ןופ טלַאטש
 ךיוא ןענייז ייז .טינ םענייק ןריסערעטניא ,ןלעװָאנ ענייז ןיא ןפַאשַאב טָאה

 ןטנעמירעּפסקע רעדָא ןקעווצ עשיגָאלָאיב רַאפ ,טכַארטעגוצ שירענישזניא
 ,גָאלָאיב ַא ןעוועג רקיע רעד זיא סלעוו ןוא

 -לוּפמיא ,ןלעװָאנ ,קרעוו עכעלטפַאשנסיװ ,ןטעלפמַאּפ ענייז רעטניה
 ,שטנעמ רעסיורג ןייק ןענַאטשעג טינ זיא סעיצַאליּפמָאק עשירָאטסיה עוויס

 ןקורט ַא םעווקַאב ןכַאמ וצ טכוזעג טָאה סָאװ רערימרָאפער ַא ןעוועג זיא רע
 גנוטיידַאב טימ ןדנוצעגנָא טינ לָאמניק ןבעל סָאד טָאה רע רעבָא ,ןבעל
 -רעט עשירעלטסניק ןיא ןריניפעד וצ טכוזעג טינ לָאמנייק סע טָאה רע ןוא

 רעשיניװרַאד ןופ ןעמרָאפער יד ןעוועג ןענייז ןעמרָאפער ענייז ,ןענימ
 םעד רעבָא .ןבעל -- לַאפוצ ןכעלקילגמוא ןסיורג ַא וצ טײקגיסַאּפוצ
 , ,ןפיטרַאפ שטָאכ רעדָא ,ןדײשַאב וצ טכוזעג טינ לָאמניײק רע טָאה ןיילַא לַאפוצ

 יד ןופ ענייא ,"ןישַאמ-ביירשא עכעלרעדנואוו ַא ןעוועג זיא רע רעבָא |

 רעּפמעט ןעוועג זיא רע .טרעדנוהרָאי ןבלַאה ןּפַאנק רעזדנוא ןופ עטסערג
 ,ךיוה ןייז וצ ןביוהרעד ןגעווטסעדנופ ךיז טָאה רע רָאנ ,ןָאש דּדַאנרעב ןופ
 ערעייז טימ טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןגרָאװעג שממ גנַאל טייצ ַא ןבָאה עדייב
 עדייב ןשיווצ רעבָא ,ןדָאטעמ ענעדישרַאפ טימ ןָאטעג סע ןבָאה ייז ,דייר

 -ליצ רעד ןיא רעכיז .טייקכעלנע ךס ַא ןַארַאפ זיא רעלעטשטפירש עסיורג
 ָאש ןוא סלעוװ .ףיואנביוא ןעזרעד ךיילג סע ןָאק ןעמ יוװ --- טיײקטסואוויַאב
 -ַארּפ טָאה טרעדנוהרָאי רעטסקיצנַאװצ רעד סָאװ ,עמריפ עסיורג ַא ןענייז
 -עג ןבָאה ,רוטַארעטיל וצ שיטַאּפַא ןענייז סָאװ ןשטנעמ ךס ַא .טריצוד
 טצענעגעג ןטלָאװ סָאװ ןשטנעמ ךס ַא רָאג ןוא ןסלעוו ןופ תחנ ךס ַא טּפעש

 ,סעמַארד ס'ָאש ןופ ןלָאװקעגנָא ןבָאה ,עמַארד רעשירעלטסניק ,רעטוג ַא ייב |
 ןבירשעג ןבָאה ייז ןוא טייהשטנעמ יד טַאהעג ביל זָאלצרַאה ןבָאה עדייב
 ,ןכַאז עטקעפרעּפ-שינַאכעמ

 סָאװ ,טרעטיברַאפ קרַאטש רעייז ןעוועג סלעוו זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא
 .רעכיב קיצכַא ןוא עכעלטע ענייז ץָארט ,ןרָאװעג רעסעב טינ זיא טלעוו יד
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 שיגָאל ױזַא ןענייז דיר ןענָאילימ ענייז זַא ,טביולגעג קיטכירפיוא טָאה רע

 .טייהשטנעמ יד ןעלשטנעמסיוא טפרַאדַאב ןבָאה ייז זַא ,קידנגייצרעביא ןוא

 .טסימרָאפער םעד רַאפ ּפַאלק רעסיורג ַא ןעוועג זיא המחלמ-רעלטיה יד

 -ינימ רע טָאה ןבעל ץנַאג ַא ?ןיילַא ךיז ןיא גנושיוטנַא יד ןעוועג סָאד זיא

 רענעגייא ןייז זַא ןעוועג זיא ףוס רעד רעבָא ,ך"נת "ןשיטַאיזַא; םעד טריזימ

 רעד ןוא .ןָאטעגפיוא טינ רָאג טָאה "ךורע-ןחלוש; רענעקורט ןוא רעטלַאק

 ענייז "רָאי עכעלטע; טימ ןבעלוצרעבירַא טייהנגעלעג ַא ץלַא ךָאנ טָאה ך"נת

 .רעכיב טימ סעצילָאּפ

 טלָאװעג טינ ןוא ןענַאטשרַאפ טינרָאג ןיטולחל רע טָאה ןדיי זדנוא

 ןייטשרַאפ וצ ףיוא טעיַאטסעג טינ טָאה עיזַאטנַאפ עשינַאכעמ ןייז ,ןיײטשרַאפ

 ןענייז רימ זַא ,רעטלָאװ יו ,ןטלַאהעג טָאה רע .עידעגַארט עשידיי עפיט יד

 ענייז ןיא .למוט ליפ וצ טכַאמעג זדנוא ןגעוו טָאה ןעמ סָאװ קלָאפ ןיילק ַא

 ןבָאה רימ .ץַאלּפ קיניײװ רעייז ןבעגעגּפָא עקַאט זדנוא רע טָאה סעטכישעג

 רימ סָאװ ןענַאטשרַאפ טינ טָאה רע ןוא חומ םענעקורט ןייז וצ טדערעג טינ

 קרַאטש טינ רע טָאה םוטנטסירק ןופ .סיפ יד רעטנוא ךָאנ ךיז ןרעטנָאלּפ

 .ןרילוטיּפַאק יאדווא ןוא יאדווא געמ םוטנדיי זַא טליפעג רע טָאה ,ןטלַאהעג

 רעקידרעטרעוו-ןענָאילימ ןייז ןיא רעבָא ,טימעסיטנַא ןייק ןעוועג טינ זיא רע

 טָאה רע .ץַאלּפ קינייװ רעייז ןענופעג זדנוא רַאפ רע טָאה טלעוו רעזָאלצרַאה

 אמתסמ ןייזטסואווַאברעטנוא ןיא ןוא) החּפשמ עכעלשטנעמ ןייא ןעז טלָאװעג

 -ָאיצַאנ רעזדנוא זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה'ס ןוא (עשילגנע ןַא ןצנַאגניא

 ערעזדנוא זַא ,ןסעגרַאפ רָאג טָאה רע .םולח ןסיורג םעד טרעטש םזילַאנ

 -טלעוו רעד ןופ עיּפָאטוא יד ןענעכייצוצנָא עטשרע יד ןעוועג ןענייז םיאיבנ

 .לביב רעד ןופ רענעק רעּפַאנק ַא ןעוועג זיא רע .החּפשמ

 רעד ןופ לייט רעטחומעגסיוא ןוא רענעקורט רעד ןעוועג זיא סלעוו

 טרעדנוהרָאי רעטסקיצנַאװצ רעד סָאװרַאפ .טייקשירעפעש רעשיסקַאזדָאלגנַא

 סָאװ טייקשירעפעש רעשילגנע ןופ טייז עקיזָאד יד ןעגנערבסיױרַא טלוב לָאז

 וצ רעווש טינ זיא טרעדנוהרָאי ןטנצכַא ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג זיא

 ןופ טרעדנוהרָאי רעד ןעוועג זיא טרעדנוהרָאי רעטסקיצנַאװצ רעד .ןפערט

 םַאיליו .ןטייקכעלמעװקַאב עשיזיפ עסיורג ןופ ןוא ןעגנודניפרעד עסיורג

 ,טסילַאיצָאס ַא ןעוועג ךיוא זיא ,1806 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא סָאװ ,סירָאמ

 -ַאב עשילגנע ןופ עיצידַארט רעסיורג רעד וצ טרעהעג ךָאנ טָאה רע רעבָא

 טקעטיכרַא ןַא ,רעלָאמ ַא ,טעָאּפ ַא ןעוועג זיא רע .ןטייקכעלנעזרעּפ עטלגילפ

 .רבח ַא סיטעסָאר ןוא

 -עד לַאיצָאס; רעד טימ טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאגעג םיא ייב זיא טסנוק

 ,סלעוו ןוא וָאש ,םירבח ערעגניא ענייז רעבָא ."עיצַארעדעפ רעשיטַארקָאמ

 ןכעלטיגשכרוד םעד ןופ עיזַאטנַאפ עטרעגָאמעגסיױא יד ןיוש ןריזילָאבמיס
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 יו רעמ טינ ךיוא ןענייז ילעש ןוא ריּפסקעש ןעמעוו רַאפ ,רעדנעלגנע

 .עירעּפמיא רעסיורג ַא ןופ ןעמענ עסיורג
 ןופ שרוי רעד ,סלעוו .רַאפרעד לגוסמ ןעוועג זיא טרעדנוהרָאי סָאד

 ןשיוװצניא רענעקורט רעד ןרָאװעג זיא ,םולח םענייש סעסירָאמ םַאיליװ
 -ּפיק ןוא ,טסיטעלּפמַאּפ ןשיטַאמַארד םעד ,ן'ָאש ןופ --- טייקינייאיירד רעד ןיא
 ןוא ָאש ,עדייב ףוַאש יװ ןֹוא .עירעּפמיא רעד ןופ רעגניזַאב םעד גניל

 ןבעל ןיא טייקטסוי רעשילגנע רעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא טינ ןענייז ,סלעוו |
 ,ןגנילּפיק טימ ייז ןבָאה ,קיטילָאּפ רעד ןיא טײקויסנַאּפסקע רעשירעביור ןוא
 .סרעיוב-עירעּפמיא --- עירָאגעטַאק ןייא וצ טרעהעג עדייב

 ,טרעקרַאפ .םזינויצ םעד ןענַאטשרַאפ ןבָאה סלעוו טינ ןוא ָאש טינ
 -עג זיא סע זַא ןוא ,טריזירַאגלואוורַאפ בָארג םזינויצ םעד טָאה חומ רעייז
 טימ ןעמוקענּפָא יז ןענייז ,ןײמעגלַא ןיא ןדיי ןגעוו טרָאװ ַא ןגָאז וצ ןעמוק
 ,ץיוו ןקיליב ַא טימ רעדָא ,טרָאװ בָארג ַא

 ןטסעמ יז ןעמ זומ ײטרַאּפ רָאבײל עשילגנע יד ןייטשרַאפ ליוװ ןעמ זַא
 עסיורג עשינַאכעמ ןוא עזָאלצרַאה יד ,ָאש ןוא סלעוו ןופ סָאמ רעד טיול

 שדוקה חור ןָא ןבירשעג ןבָאה סָאװ טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ רעביירש
 ' ,ןשטנעמ וצ טפַאשביל ןָא ןוא

 זיא סָאװ ,םזילַאיצָאס םעד ןופ טקודָארּפ ַא זיא ײטרַאּפ רָאביײל יד
 לָאמַא .קרעוו סוָאש ןוא סעסלעוו ןיא ןרָאװעג טרעוװילגרַאפ ןוא ןריורפרַאפ
 רעדייא ךָאנ ,דנַאלגנע ןיא ןטכיולעג ןוא טלקניפעג םזילַאיצָאס רעד טָאה
 -סטעברַאק םעד רַאפ טייקיטכערעג ןופ םולח ןייז טמולחעג טָאה סקרַאמ

 ,ןטסיּפָאטוא ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג ןבעגעגסיױרַא טָאה דנַאלגנע ."ןַאמ

 ןוא קידנריר ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטנעמירעּפסקע עטגַאװעג טכַאמעג ןבָאה סָאװ
 -ַָאס עשירעלטסניק רוד םעד ןופ רעטצעל רעד ,לַאפכרוד רעייז ןיא שיגַארט

 ןיא םזילַאיצַאס טָאה םיא ךָאנ .,סירָאמ םָאיליװ ןעוועג עקַאט זיא ןטסילַאיצ

 רעשיטסינָאיצַאלָאזיא ןַא ןרָאװעג םיא ןופ זיא'ס ןוא טרירענעגעד דנַאלגנע
 ,םזילַאיצָאס רעשיטסילַאירעּפמיא ןוא

 עיירטעג יװ ייז טמענ ןעמ ביוא ,ךעלדנעטשרַאפ ןרעוו ןיוועב ןוא ילטע
 יז ןוא רערימרָאפער עזָאלצרַאה ןענייז ייז ךיוא .ןסלעװ ןופ סרענעייל
 ,עידעגַארט רעשידיי רעד רַאפ שינדנעטשרַאפ רעמ טינ רעכיז ןגָאמרַאפ
 .ָאש ןוא סלעוו --- רעריפ-טרָאװ ערעייז יו

 -יגער רָאביײל רעקיטציא רעד ןיא גנושיוטנַא רעסיורג רעד ןופ תוביס יד
 ףשינעעשעג עקיטציא יד ןיא זיולב יו רעפיט ךס ַא ןכוז ןעמ ףרַאד ,גנור
 -ורט סעסלעוו ,םזיניצ ס'ָאש ןופ שימעג ַא זיא יסילַאּפ לארשי-ץרא רעייז

 ,םזילַאירעּפמיא ןשירענלעז סגנילּפיק ןוא םזילַאיצַאס םענעק

 ןלַאפעגנייא טינ םענייק ךָאנ זיא טציא זיב סָאװ רעדנואוו ַא זיא רימ
 ןטמלוגרַאפ םעד ןוא גנוריגער ןיוועב-ילטע רעד ןשיווצ תוכייש ַא ןעניפעג וצ
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 ,רעטסינימ-ןרעסיוא רעד ןוא רעימערּפ רעד ,עדייב .ןסלעוו ןֹופ םזילַאקידַאר

 יז .רעכיב סעסלעוו ןופ ןטלַאטשעג עשירַארעטיל עשיטעטניס יו ןענייז

 טלעפ'ס .ןשטנעמ עקידעבעל ןייק טינ ןענייז ייז רעבָא ,טשרמולכ ןבעל

 . שדוקה"חור --- ןסלעו טלעפעג טָאה סע סָאװ ,ייז

 -- ןוא רעזיירד רָאדָאעט
 ,םעד ןופ ,"ןדיי ןואק םעד ןופ ןכַאמ קזוח טפָא טגעלפ קינלַארָאק ,רד

 יידיי ַא סימ ןעמַאזוצ זדנוא ייב ןעייג ןעמעלבָארּפ עטסקידלושמוא יד סָאװ

 .טקנוּפדנַאטש ןשידיי ַא ןופ טכַארטַאב רדסכ ןרעוו ןוא שינעּפעשטוצ רעש

 עסיורג טפָא ןענייז ייז סָאװ ,זיא ןעמעלבָארּפ-טלעװ טימ הרצ יד רעבָא

 ןדיי וצ ןעמוק ייז זַא ,ןייז טינ ןלָאז יז טקַארטסבַא יוװ ןוא ,ןטימעסיטנַא

 י"רעירַאק יװ ייז ןעמוק

 רימ ןלעוװ טיוט ןייז ךָאנ זַא ,טמולחעג טינ ןקינלַארָאק ,רד ךיז טָאה'ס

 ןלָאז סָאװ .ןשינעעשעג "ןדיי ןוא? ןופ בורג ןרעפיט ךָאנ ַא ןיא ןלַאפנײרַא

 "רַאפ ןוא רענייב יד ןעורּפָא ךיז ןליוו ונלכ ,םימכח ונלכ ?ןָאט ךעבענ רימ

 ,טלעװ רעטיירב רעד וצ ןעמוק רימ ןעוו ,טייקשידיי רעזדנוא ןיא ןסעג

 זדנוא רַאפ טקַאּפ יז ןוא טסעק עטוג וצ ןייק טינ זדנוא טיג טלעוו יד רעבָא

 ןייא ךיז טסע ןוא ןרָאי יד זדנוא טייגרעד סָאװ ,סָאמ "ןדיי ןוא, יד סיוא

 .רעטעמָארַאב ןשידיי םעד ןדנופרעד ןבָאה רימ טינ .רענייב ערעזנוא ןיא

 ןשידיי ןלעיצעּפס ַא טלעוו יד טָאה זדנוא רַאפ זַא ןָאט טרָאפ רימ ןלָאז סָאװ

 ? טַאמילק
 ןײרַא טנַאה ןיא ןעמענ וצ טסירק ַא רַאפ ,לשמל ,סע ןיא טכייל יוװ

 ,ןעגנולייצרעד עצרוק סיקסװעיָאטסָאד ןופ עבַאגסיױא רענַאקירעמַא עיינ יד

 -ָאטסָאד זַא ,דיי ַא ןָאט טרָאפ לָאז סָאװ רעבָא ? ןענישרעד סָאװ רָאנ זיא סָאװ

 ?לטנעו שינַאּפש ַא טלעטשעגקעװַא םיא ןוא ךיז ןשיוװצ טָאה יקסוועי

 םיא טקידײלַאב ,םיא טרילָאזיא רע ,ךיז וצ טנעָאנ וצ טינ םיא טזָאל רע

 רעביירש ַא סָאװ ץלַא ךעלטנגייא זיא סָאד .שיטערָאעט םיא טעטכינרַאפ ןוא

 ןטימ רעדָא ןעּפ רעד טימ ןדיי ףיוא םָארגָאּפ ַא ןכַאמ ןעק רע .ןָאט ןעק

 ןריפוצכרוד רעטעּפש ןעמוק סעקישטשמָארגָאּפ ערעדנַא יד ןוא ,רעטיַארּפיײט

 תונווכ עקיטייז םוש ןָא ןייגוצ טינ ןעד רימ ןליוו .טעברַא ?עשיטקַארּפ, יד

 ,ןעלטשּפרַאפ ןוא ןסעגרַאפ טפָא ץנַאג טינ ןעד רימ ןליוו ? ןיקסװעיָאטסָאד וצ

 רעבָא ?האנש-ןדיי עכעלקנערק ןייז ,ןעגנושטייטסיוא ענעדיישרַאפ טימ

 עטוג ןסָאגעגסױא ןגעװ דובכ רעזדנוא ןופ לעיצעּפס טָאה יקסװעיָאטסָאד

 טעמדיוועג לעיצעּפס ,ןטרָאג ןשירָארעטיל ןייז רַאפ סעצינױמָאּפ עכעלטע

 סיקסווָאיטסָאד ןטלַאה רימ ןעוו זַא ,סע זיא דלוש סנעמעוו .רעכעלזָאנ עשידיי

 .ןדיי ןוא יקסוװעיָאטסָאד --- זָאנ ןיא ץעז ַא ךיילג זדנוא טיג ,עבַאגסיױא עיינ



 ןעמונעג ךות ןיא 20

 ךעלטרָאװטנַארַאפ ןיילַא יקסװעיָאטסָאד זיא "ןדיי ןוא, שינעּפעשטוצ רעד רַאפ
 ,רימ טינ ןוא

 ינַאו טינ ביוא ,"ןדיי ןוא , םעד טימ קיזומ ןעוועג אמטמ טָאה רעוו ןוא
 ןופ טקַא ןטייווצ םעד ןרעה רימ ןעוו וליפא סָאװ ,קידלוש רימ ןענייז ? רעֶנ
 טָאה רענגָאװ סָאװ ,עטסנעש עמַאס סָאד ,גנוניימ ןיימ טיול --- ,"ןירגנעהָאלא
 סָאװ ,ןעקנַאדעג טימ טרעטצניפרַאפ האנה רעזדנוא טרעוו --- ןפַאשעג
 סע טָאה זדנוא טימ סָאװ רעבָא ,טינ תוכייש ןייק קיזומ טימ רשפא ןבָאה
 הוואת לעב ,הוואג לעב ,שטנעממוא רענעזָאלבעגנָא רעד לייוו ,תוכייש ַא ָאי
 סָאװ ,האנש ַא טימ טַאהעג טנייפ זדנוא טָאה רענגַאװ רעקיצייג-טלעג ןוא
 ? קענַאדיַאמ ןוא םישטנעיװשָא וצ ןוא םזיצַאנ םוצ ןריפ טזומעג טָאה

 ,קיזומ סרענגַאװ טימ ןכַאמ וצ םולש רעטכייל טסירק ַא רַאפ זיא יאדווא
 רעטליופרַאפ סרענגַאװ ןופ קיזומ יד ןלײטוצּפָא ךיז ייב רָאנ טלעוּפ רע ביוא
 סע ןטלָאװ רימ ןוא םיכאלמ ןייק טינ ןענייז רימ ךיוא .טייקכעלנעזרעּפ
 קיזומ ןרעה ןציז וצ רעמענעגנא ךס ַא יאדווא זיא'ס ,ןָאט טלָאװעג רעכיז
 רענגַאװ טָאה זדנוא רַאפ רעבָא .תונויער עקיטייז ןופ ןרעוו טרעטשעג טינ ןוא
 "וצ טינ שממ זנוא טָאה רע ןוא םונהיג ןקידנענערב ןלעיצעּפס ַא טיירגעגוצ
 געװ םעד טרעטסַאלפעגסיוא זדנוא טָאה רע ..קיזומ ןייז וצ טנעָאנ טזָאלעג
 טלָאװעג טָאה רע יוװ ןעמענפיוא םיא ןזומ רימ זַא ,האנש ליפ ױזַא טימ ךיז וצ
 .ןדיי ןוא רענגָאװ --- ןעמענ םיא ןלָאז רימ זַא

 -ּפָא ענייר יװ ןרעזיירד רָאדָאעט וצ ןייגוצ טלָאװעג ךיוא ןטלָאװ רימ
 ןפייר ןיא ןברָאטשעג זיא רעביירש רענַאקירעמַא רעקיטכיוו ַא .רעצַאש
 טפמעקעג טָאה סָאװ ,לגיופ-םערוטש ַא ןעוועג זיא רע .רָאי 74 ןופ רעטלע
 ןעמוקעג זיא גנונעקרענא יד זיב ,רָאי 22 עצנַאג גנונעקרענא ןייז רַאפ
 ,"ידעשזדַארט ןעקירעמַא יהד, קרעוו שיטַאמַארדָאלעמ .ַא רַאפ ,םיא וצ
 גנַאל ױזַא טָאה רע .רענעייל ענייז ןפָארטעגוצ רע טָאה 1922 ןיא טשרע
 םיא טָאה סָאװ ,קרעוו ַא טימ ןעפָארטעג ךעלדנע טָאה רע זיב ,טעוועליצעג
 ,דובכו רשוע טכַארבעג

 ןופ ןעגנוצַאשּפָא רענַאקירעמַא יד ןענעיל וצ היחמ ַא ןעוועג זיא'ס
 -עג םיא טָאה ןעמ ,רעביירש ַא יו ןטסָאמעג םיא טָאה'מ .טנַאלַאט סרעזיירד
 "עג קזוח טָאה ןעמ .רֹוטַארעטיל רעד ןיא ץַאלּפ טנעקרענַא ןייז ןבעג
 עבָארג ַא וצ ןכילגרַאפ טָאה רעצימע סָאװ ,ליטס ןשירעביירש ןייז ןופ טכַאמ
 רעצַאשּפָא םעד ןוא םיא ןשיווצ רעבָא ,ריּפַאּפ-קַאּפ ןשיבצק ףיוא ,רעדעפיילב
 -וצ רעצַאשּפָא םעד טָאה רעזירד .ךעלטנעוו ןייק ןעוועג טינ ןענייז
 רעבָא .טקידיײלַאב טינ סיוארָאפ ןיא םיא טָאה רע .ךיז וצ טנעָאנ טזָאלעג
 ןבָאה האנה ענייר ךיוא ליוו רע ןוא ןרעזיירד וצ וצ טמוק דיי ַא יו ,ךיג ױזַא
 טכערעג יוזַא ןייז ליוו רע ,לייטרוארָאפ םוש ןָא ןצַאשּפָא םיא ליוו רע ,םיא ןופ
 1999 טניז ןיוש טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא וצ טכערעג ןייז ןעק'מ יו ,םיא וצ
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 ןעוועג ךָאנ טיוט ןייז ייב ןענייז סָאװ ,דנעב ייווצ ץוחַא) ןבירשעג טשינרָאג
 ץטצעל יד ןיא ןבירשעג ,סיֹוא טזיױו ,טָאה רע סָאװ ןוא טּפירקסונַאמ ןיא
 ,זדנוא וצ עיטַאּפיטנַא סרעזיירד ןיא ךיילג ךיז רע טנָאמרעד ,(רָאי עכעלטע
 ןגירשעגסיורַא םיא ןופ טָאה סָאװ

 ךיילג רעצַאשּפָא םייב טרעוו ,תוינּפ ןָא ןרעזיירד וצ וצ טמוק דיי ַא זַא
 ;ןָאלבַאש ַא ןיא ןיירַא טלַאפ רע זַא טסייו רע ןוא ןרעטש רעד טנקלָאװרַאפ
 ןוא ןדיי ןוא רעזיירד --- םיא ךיז טכַארט'ס רָאנ ,טכַארט רע טינ רעבָא
 רעבָא קידלוש --- ןופרעד טכַאלעג לָאמ טנזיוט טלָאװ קינלַארָאק .רד זַא
 -געמ רעד ןוא זדנוא ןשיוװצ טייטש "ןדיי ןוא, רעד סָאװ ,רימ טינ ןענייז
 ,קרעוו סרעזיירד ןופ האנה רעכעל

 רעכיב סרעזיירד ןופ ןעמ ןעק האנה עסיורג ןייק זַא ,זיא תמא רעד
 ןופ עטכישעג רעד וצ רעמ טציא טרעהעג רעזיירד רָאדָאעט .ןבָאה טינ
 סייוו'כ .רוטַארעטיל רעקידעבעל רעד וצ יו רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד
 ,השורי רעשירַארעטיל ןייז ןופ טכיל ןיא ןעזסיוא טעװ רעזיירד ױזַא יװ טינ
 טעװ ןעמָאנ ןייז יצ ,קּפוסמ קרַאטש רעבָא ןיב ךיא .טזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ
 .רעקידעבעל ןוא רענעביוהעג ןרעוו ןופרעד

 ןַא ןרילומיטס ןוא ןבעלוצפיוא ךוזרַאפ ַא טכַאמעג טציא טרעװ טָא
 טָאה סָאװ ,טסילעװָאנ רענַאקירעמַא םעד ,סמיעשזד ירנעה ןיא סערעטניא
 ןברָאטשעג זיא סמיעשזד .עקירעמַא ןיא יוװ דנַאלגנע ןיא טבעלעג רעגנעל
 רעקעמש"ןייפ עלעפייה ַא יװ רָאי קילדנעצ ַא דלַאב ןיוש ןוא 1916 ןיא
 זיא סעּפע .דנַאטשוצ ןטרימַאזלַאב ןייז ןופ ןבעלוצפיוא םיא םישעמ טעברַא
 ירנעה ריא ןעק ץנעגילעטניא רענַאקירעמַא יד : ןעגנולעג ןגעווטסעדנופ ייז
 .ביל קרַאטש טינ םיא טָאה יז שטָאכ ,ןטמיעשזד

 -רעזיירד ַא וצ ןעמוק טעוו'ס ןעוו ,טייצ ַא ןעמוק לָאמַא יאדווא ןעק'ס
 עכלעזַא רָאפ קידנעטש ןעמוק רוטַארעטיל רעקידעבעל ַא ןיא .גנובעלפיוא
 ץלַא ןיא טַאטלװזער רעד רעבָא ,ןעמזַאּפס"גנוצַאשרעביא עטצילבעגפיוא
 יד ןיא ןײרַא קירוצ טלַאפ רעביירש רעטבעלעגפיוא רעד ,רעבלעז רעד
 -ירּפ יד ןענייז ייז זַא ןליפ סָאװ ,ןטנעגילעטניא זיירק ןעגנע ןַא ןופ טנעה
 -עּפס רעיײז טימ םורַא ךיז ןגָארט ייז לייוו ,עטלייוורעדסיוא עטריגעליוו
 ,טייצ רעייז רַאפ שידָאמ זיא סָאװ ,גנובָארגסױא רעלעיצ

 רעמ ץלַא ןעמ טעװ ןסמיעשזד ירנעה טימ ןָאט סינ לָאז ןעמ סָאװ
 עטכישעג רעד וצ ןרעהעג סָאװ ןלעװָאנ ענעגייא ענייז יװ ,םיא ןגעוו ןענעייל
 -סנבעל עכעלטייצרעביא קיניײװ ןגָאמרַאפ סָאװ רעבָא ,רוטַארעטיל רעד ןופ
 ךיוא "קיד יבָאמ , זיא יאדווא ."קיד יבָאמ, ַא ,ןגָאז רימָאל ,יוו ,טייקיאייפ
 טקנוּפ סע זיא ,ָאי סע ןענעייל סָאװ יד רַאפ רעבָא ,רעלעס-טסעב ןייק טינ
 ליוולעמ ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סע יװ ,טנייה קיטפַאהרעױד ױזַא
 ןשינעלקנוט עטספיט ענייז ןופ ןבָארגעגסױא סע טָאה



 ןעמונעג ךות ןיא 292

 ץלַא טעוו'ס רעבָא ,ןרעו טבעלעגפיוא ךיוא לָאמַא רשפא טעוװ רעזיירד

 סנ ַא ןעשעג טעוו'ס ,טגָאזעג בָאה'כ יוװ ,דייס .ןענעייל וצ םיא רעווש ןייז
 ןקיטכילפיוא יינספיוא ןלעװ ןלעװָאנ עכעלטנפערַאפ טינ-ךָאנ ייווצ ענייז ןוא
 ,יטיסילבוּפ ןופ טכיל םעד טימ טינ ןוא ,טכיל תמא ןַא טימ ןעמָאנ ןייז
 ,רעביירש ןטמירַאב ַא ןופ ןעמָאנ ַא ןָא דניצ ַא ךעלטסניק לָאמַא טיג סָאװ
 .טיוט ןייז ךָאנ ייווצ רעדָא רָאי ַא

 טסילעװָאנ רעד ,עגעלָאק רערעגניי סרעזיירד טָאה קירוצ גנַאל טינ
 טָאה רע .םיא ןגעו טעברַא ערעסערג ַא ןבירשעגנָא ,לערַאפ .ט סמיעשזד
 ,ךס ַא רָאג קידלוש זיא רע ןעמעוו ,רעביירש ַא ֹוצ בוח ןייז טלָאצעג טימרעד
 "רַאפ ןכעליורג ןוא ןעיורג םעד ןופ געוו םעד ןטערטסיוא סרעזיירד ןָא לייוו
 רענעגייא ןייז וצ געוו ןרערעװש ַא ךס ַא טַאהעג לערַאפ טלָאװ ,רענעכייצ
 .עקיצרַאהלופ ןייק טינ ךָאנ גָאט ןקיטנייה ןזיב זיא סָאװ ,גנונעקרענא

 1922 ןיא ןרָאװעג טנעקדענא טשרע זיא רעזיירד זַא ,תמא טינ זיא'ס

 1922 ןיא ןבָאה רעגנעהנָא ענייז ,ןיינ ."ידעשזדערט ןעקירעמַא; ןייז טימ
 טניז טריפעגנָא ןבָאה ייז סָאװ ,ףמַאק םעד ןענואוועג םיא טימ ןעמַאזוצ

 -ַאב ַאזַא ָאטינ זיאס ."ירעק רעטסיס; ןייז ןענישרעד זיא'ס ןעוו ,0
 תוחוכ יד רעביא ןעוועג טלָאװס .רעלטסניק רעמַאזנייא ןַא יו שינעפעש
 -לעזעג ַא ןגעק ףמַאק םענעגייא ןייז ןפמעק וצ רעלטסניק ןעמַאזנייא ןַא ןופ
 אזא רָאנ ,טכערעגמוא רעדָא ,טכערעג ,ןבָאה טינ םיא ליוו סָאװ ,טפַאש
 ןעוועג טלָאװ טפַאשלעזעג יד .ןעגנַאגעגרעטנוא טלָאװ שינעפעשַאב עמַאזנייא

 טָאה רעפעש רעקיטכירפיוא ןוא רעמַאזניא רעדעי .םיא ןופ רעקיטכעמ
 ,לייוו ,סיוארָאפ םיא ןסיוטש סָאװ ןוא םיא ןיא ןביולג סָאוו ,טניירפ רעבָא

 יז רךַאפ ךיוא רָאנ ,טסנוק רעד ןיא געוו ןייז סיוא רע טפמעק רָאנ טינ
 רעסיורג רעדעי .לַאעדיא-ןבעל ןוא -טסנוק ערעייז רַאפ ,רע טפמעק
 ןיילק יוװ ,ײמרַא ןַא רֶע טריפ קידנפמעק ןוא טייהיירפ רַאפ טפמעק רעלטסניק
 ,קיטכירפיוא ןוא ךעלרע רָאנ זיא רעלטסניק רעד ביוא .,ןייז טינ לָאז ײמרַא יד

 -עג ףמַאק םעד ,ףוס לכ ףוס ,זומ רֶע ןוא רעכעלרע ןַא ןייז ףמַאק ןייז זומ
 רַאפ רָאנ ,ךיז רַאפ טינ םיא טפמעק רע לייוו רַאפרעד אקווד ןוא . ןעניוו
 טפמעק ,טפַאשלעזעג רעד ןגעק טפמעק רע ןעוו וליפא ,טפַאשלעזעג רעד
 ענענואוועג-יינ ריא טגנערב רע .טפַאשלעזעג רעד רַאפ ךעלטנגייא רע
 יז סָאװ רעבָא ,טמולחעג דנילב טָאה טייהרעמ עסיורג יד סָאװ ןופ ,ןטייהיירפ
 ,ףוס ןזיב ןעמולחרעד וצ טֹומ ןייק טַאהעג טינ טָאה

 םעד רַאפ טייצ יד ןעוועג ףייר עקירעמַא ןיא ןיוש זיא 1900 ןיא
 ןיא .ירעק רעטסיס, ןופ םזילַאער ןטעקַאנ ןוא ןקידלרוג ,ןזָאלגנַאגסיױא

 דערפלַא רעקיטירק רעגנוי רעד טקרעמַאב "סדנוַארג וויטיענ ןַא , ךוב ןייז
 -ַארוטַאנ רעד ףיוא ןסיױטשעגנָא ךעלריטַאנ ךיז טָאה רעזיירד זַא ,ןיזיעק
 -ניא סרעזיירד ןעוועג זיא ,ןיזיעק טגָאז ,םזילַארוטַאנ ,עלעווָאנ רעשיטסיל
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 סרעזיירד זַא ,קיטכיר ץנַאג טגָאז רע .ןבעל ןפיוא .רעפטנע רעוויטקניטס
 טיירגעגוצ םיא טָאה סָאװ ,עלוש עכעלריטַאנ ןייז ןעוועג זיא טײקמערָא

 טינ םיא ןופ ביוהנָא ןיא טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג עבלעז יד ןייטשרַאפ וצ
 ליוו טײקמערָא יד אקווח זַא ,וצרעד ןבעגוצ ךָאנ געמ ןעמ .ןסיוו טלָאװעג
 קיניזטסואווַאב ,טכוז תולד רעד אקווד זַא ,ןײלַא ךיז ןופ ּפָאק םעד ןרעקּפָא
 ענעגייא יד ןסיזרַאפ ֹוצ ןוא ןריזיטנַאמָאר וצ ךיז ,קיניזטסואווַאבמוא רעדָא
 ,תורצ

 םוצ ןעמוקעג טינ םיא זיב רענייק זיא רעזיירד יו רעטקעריד ןוא
 טפרַאדעג טינ רעזיירד טָאה םעד רַאפ ךיוא .םזילַאער רענַאקירעמַא ןטעקַאנ
 -עגוצ םיא טָאה גנולושיּפַאנק רעדָא ,גנולוש-טינ ןייז אקווד .גנולוש ןייק

 ,םזילַארוטַאנ רענַאקירעמַא ןופ רעייטשרָאפ רעטסקיטכיוו רעד ןרעוו וצ טיירג
 רעטסיס; ןייז טימ ,1900 ןיא טפַאשלעזעג יד טריקָאש טָאה רעזיירד ןעוו

 -רעביא ןעוועג ןײלַא רע זיא ,"טרַאהרעג ינעשזד, ןייז טימ רעטעּפש ןוא "ירעק
 טָאה רע סָאװ סָאד ןבירשעג ךעלרע טָאה רע לייוו .ןעמעלַא ןופ רעמ טשַאר
 רע .ןרירוזנעצ ךיז ףרַאד רע זַא ןלַאפעגנייא טינרָאג םיא זיא'ס ןוא ןעזעג
 -ענעשרַאפ רעכעלטסניק רעד רַאפ ןעלטימ-ביירש יד טגָאמרַאפ טינרָאג טָאה
 ,טרעדלישעג טָאה רע סָאװ ןכַאז עסואימ יד ןופ ,גנור

 רעבָא ,טייהרעמ יד ,ןזיװעגנָא ןיוש בָאה'כ יװ ,רע טָאה טריקָאש רָאנ
 ,טייהרעדנימ רעוויטיסנעס ַא ןופ ףמַאק םעד טסואווַאבמוא רֶע טָאה טריפעג
 םעד טימ ןכערבּפָא זומ טפַאשלעזעג רענַאקירעמַא יד זַא ,טליפרעד טָאה סָאװ
 ןיא טקעטשעג ךָאנ טָאה סָאװ ,ןַאמָאר ןטרימופרַאּפ ןלַאינָאלָאק רענַאקירעמַא
 רעמ רעבָא .דנַאלגנע ןקילָאמַא ןופ טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןיא רעדָא ,ןטנצכַא
 רעשיסרוקיּפא ןייז טריקָאש טָאה ןבעל םוצ גנַאגוצ ןטקעריד סרעזיירד ןופ
 ענייז עלַא .דניז עלַא טימ ןבעל סָאד ןריטּפעצקַא קילייהמוא ןייז ,םזילַאטַאפ
 ןוא ןכערברַאפ --- ןיקסוװעיָאטסָאד ןופ עטרעקרַאפ סָאד ןעוועג ןענייז קרעוו
 רָאנ טינ טָאה ,רעכיב טנעיילעג טָאה סָאװ ,םלוע רעד .ףָארטש ןייק טינ
 יד ןיא ןייז וצ םקונ ךיז ןגינעגרַאפ ןופ םיא טבױרַאב רעזיירד זַא ,טליפעג
 -ַאב רעלטסניק ַא ןעװ זַא ןקָארשעג ךיז טָאה רע רָאנ ,ןדלעה עטכעלש
 ףיוא ןײלַא ןכערברַאפ סָאד טרעה ,ןכערברַאפ ַא שירעלטסניק טינ טפָארטש
 ,ןכערברַאפ ַא ןייז וצ

 ןטלעבוהעגמוא ןייז ףיוא סיוא טכַאל רעזיירד זַא טַאהעג ארומ ןבָאה ייז
 ,ןעגנילשוצרעטנורַא ליּפ ערעגרע ןַא ןעוועג זיא סָאד ןוא ;לַארָאמ יד ןפוא
 ןעּפ עטלצניקעגמוא ןוא עבָארג ןייז יו רעדָא ,םזילַארוטַאנ ןייז יו

 וליפא ןוא םירזממ טַאהעג ,טקידניזעג ןבָאה ךעלדיימ עקידניז ענייז
 יד ןטָארטעצ ןבָאה ןטַאנגַאמ ענייז ,ןטנעמָאמ עקידנביוהרעד ערעייז טַאהעג
 טפָארטשַאב טינ ןוא טעילוהעג ,ןשטנעמ עטצישַאבמוא ,עניילק ןופ סנבעל
 טָאה רע --- סַאּפמָאק רעשילַארָאמ ַא טלעפעג טָאה ןיילַא ןרעזיירד .ןרָאװעג
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 ןעוועג טינ זיא טנכייצעג טָאה רע סָאװ ןבעל .סָאד .טנכיײצרַאפ יירטעג זיולב
 רעלטסניק רעד רעבָא ,גנומַאדרַאפ-טסבלעז גונעג טגָאמרַאפ טָאה ןוא ןייש
 .םיעשר ענייז טפָארטשַאב טינ ןוא ןבעל סָאד טעוװערעקעג טינ טָאה ןיילַא

 רעד ןגעק ,לשמ רעשיטסילַארוטַאנ ַא ןעוועג סָאד זיא ןרעזיירד רָאדָאעט ייב
 ,דנילב טפָארטשַאב ןוא דנילב ךיז טעווערעק סָאװ ,טלעוו רעשיטסילַארוטַאנ
 וטַאנ רָאנ .גָאט ןטוג ַא ןבעל םיעשר יד תעב ,םיקידצ עטסערג יד טּפָא
 ,טכיל עכעלרעניא סָאד טלעפעג טָאה ןרעזיירד ,םזילַאער רעדָא םזילַאר
 ןקיזָאד םעד .ןטניריבַאל ענעגייא ענייז ןופ סױרַא רעלטסניק םעד טריפ סָאװ
 ןָא ןוא עיזעָאּפ טלעפעג טָאה ,ןשטנעמ םענעסקָאװעגרעביא ,ןקידמשוגמ
 ןעק ליוו ןעמ זַא .רעלטסניק-עזָארּפ רעסיורג ןייק ןייז טינ ןעמ ןעק עיזעָאּפ
 .לַארָאמ ןפורנָא וליפא סע ןעמ ןעק ליװ ןעמ זַא ,ןביולג ןפורנָא עיזעָאּפ יד ןעמ

 ,רעדניק ןציירד ןופ עילימַאפ ַא ןיא רעטפלעווצ רעד ןעוועג זיא רע
 טָאה ,קילָאטַאק רעמורפ ןוא טנַארגימיא רעשטייד רעד ,עטַאט רעד סָאװ
 טפָא ץנַאג טָאה החּפשמ עסיורג יד .טזָאלרָאװרַאפ ןוא טריצודָארּפ-רעביא
 טליּפשעג בגא טָאה סָאװ ,הנוז רעקידלטעטש רעד ןופ עציטש ןעמעננָא טזומעג
 .רעסערד רעדָא ,רעזיירד לֹואּפ רעדורב ןרעטלע סרָאדָאעט טימ עביל ַא

 .ןרָאי רעקיצניינ יד ןופ ַארטַאניס קנערפ רעד ןרָאװעג רעטעּפש זיא רעסערד

  ףקידלושמוא עמַאס סָאד ןעוועג טײקשילַארָאמַא זיא ערעפסָאמטַא ַאזַא ןיא

 -דניק ןייז ןופ טקנעדעגרַאפ טָאה רעזיירד רעגנוי רעד סָאװ ,עכעלריטַאנ ןוא
 ךס ַא ןעוועג םיא ייב זיא ,ןייד תילו ןיד תיל רעשירעלטסניק רעד .טייה
 םייב זיא סָאװ ,םזילַארוטַאנ ַא ןופ ןריפסיוא ס'ַאלָאז יו ,רעכעלריטַאנ
 יד ןיא ןוא ןענימ-ןליוק יד ןיא ,שיטַאמעכס ןרָאװעג טנכייצרַאפ זיוצנַארפ
 .רעזייה-דנַאש

 -טסניק ןעגנולעג טינ םיא זיא'ס שטָאכ ,לַאקידַאר ַא ןעוועג זיא רעזיירד
 "גוט ןוא ןשינרעטנָאלּפרַאפ יד ןיא ,םזילַאקידַאר ןייז ןקיטפערקַאב וצ שירעל

 ,שיטסילַאער ױזַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעמעט ענייז ןופ ןשינעגייווצרַאפ עלעק

 ,שיטַאמַארדָאלעמ ןעגנולקעג שזַא ןבָאה ייז זַא

 רע ןוא רַאּפשנָא ןשילַארָאמ ַא טכוזעג רע טָאה ןרָאי ערעטלע יד ףיוא
 טייצ עגנַאל ַא םזינומָאק םעד טָאה רע .םזינומָאק ןיא ןענופעג סע טָאה
 -ײטרַאּפ ַא ןרָאװעג טיוט ןרַאפ זיא רע זיב ,ןעגנילשרעטנורַא טנעקעג טינ
 עיצַאמילבוס ַא -- לטרַאק-דילגטימ ַא טימ טסינומָאק רעמורפ ַא ,דילגטימ

 סָאד רשפא זיא סָאד ןוא .םזיצילָאטַאק ןשיטסימרָאפנָאק סנטַאט ןייז ןופ
 ןבעל ןייז ןיא טָאה .ַאנַאידניא ,טואה ירעט ןופ שקיע רעד סָאװ עטסכיילג
 טינ טָאה סָאװ ,שטנעמ ערקירּפ ַא ןעװעג רע זיא עבטב לייוו .ןָאטעג
 -ּפָא רדסכ ךיז טָאה סָאװ ,םענייק טימ ןעמוקסיוא רעדָא ,ןזיוה טנעקעג
 ,ןסירעגמורַא ךיז טָאה סָאװ ,טייהדניק רעמערָא ןייז רַאפ ןשטנעמ טימ טנכערעג
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 -לעזעג יד ןריקָאש וצ טכוזעג קידנעטש ,טניירפ טשטַאּפעג ,טריסעצָארּפ
 טַאהעג טָאה רע .טנרָאװַאב-קַאש ןעוועג ןיוש זיא טפַאשלעזעג יד ןעוו ,טפַאש
 עטצעל יד רעבָא ,רעסַאװ רַאפ ןוא רעייפ רַאפ טדערעג ןוא ליומ סיורג ַא
 זיא סָאװ ,םזינומָאק םעד טנעצָארּפ טרעדנוה ןעמעננָא ןייז ,ענייז עיצַאסנעס
 -נעמַאוצ ןשיטסינומָאק ןטצעל םעד ףיוא ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ ךעלרעייפ
 עטצעל ןייז ןעוועג זיא ,ןרעדוארב ןגעק ףמַאק םענענואוועג סָאלקוד ךָאנ ,רָאפ
 יו ןעמוקעג זיא סָאװ ,סנױזַא סעּפע ךיוא ,ןביולג ליוו'כ ,ןוא עיצַאסנעס

 זיא'ס ביוא .טכיװעגכײלג-רעטקַארַאכ ךָאנ טפַאשקנעב ַא ןופ טַאטלוזער ַא
 ןטרַאו ייז ףיוא ןעמ געמ ,ןלעװָאנ ייווצ ענעבילברַאפ ענייז ןיא ָאד ןופרעד
 .סערעטניא ןסיוועג ַא טימ

 לסיבא ןעמוקוצוצ ןעגנולעג טרָאפ ןגעווטסעדנופ רימ זיא ױזַא טָא ןוא
 ךיא בָאה יאדווא .רעזיירד רָאדָאעט ןופ טייקכעלנעזרעּפ רעד וצ רעטנעענ
 --- ןופ ליפעג ערקירּפ םעד ןופ ןעיײרפַאב טנעקעג טינ טייצ עצנַאג יד ךיז
 ןסירעגּפָא לָאמ ךס ַא ךיז טָאה שטייד רענַאקירעמַא רעד טָא .ןדיי ןוא רעזיירד
 זַא רָאנ ןעּפ ןייז טימ ןייטשרַאפ וצ טכוזעג רע טָאה ןעמעלַא .זדנוא ףיוא
 -טנַא ןוא ּפמעט ,טרעּפמולעגמוא ןרָאװעג רע זיא ןדיי ֹוצ ןעמוקעג זיא'ס
 טייצ ןופ ןוא ,ןדיי ןגעק טערובעג רדסכ סעּפע םיא ןיא טָאה'ס .שיטימעס
 עשיטימעסיטנַא ערענעלק טימ ןייגליואו טזָאלעג ךיז רע טָאה טייצ וצ
 ןעוו ,קירוצ רָאי ןעצ ַא טימ רע טָאה טצַאלּפעגסױא רעבָא .ןכורבסיוא
 עקירעמַא זַא ,גנורעלקרעד רעשיטָאידיא רעד טימ ןעמוקעגסױרַא זיא רע
 סָאװ ,םיא טצַאלּפ לַאג יד זַא ןוא ןדיי ןָאילימ קיסיירד ןופ טציילפרַאפ זיא
 "וצנָא ןַא --- ,עקירעמַא ןיא ןטפעשעג עטסיימ יד ןסָאלשעג ןרעוו רוּפיכ םוי
 ןיוש טָאה רע .זָאנ רעד ייב עקירעמַא ךעלטפעשעג ןריפ ןדיי זַא שינערעה
 ןגָאלשעגרָאפ ןוא ןטַאקָאװדַא עשידיי עשיטעמוא ןגעוו טרעדיױלּפעג סגעוונייא
 -ַאב ַא ךיז טכַאד ,םעלבָארּפ רעשידיי רעד ןופ גנוזייל ענדָאמ ,ענעגייא ןַא
 רעד ןיא טרעוו סָאװ ,רענַאקירעמַא רעד ,רע .טַאטש רענַאקירעמַא ןרעדנוז

 רעד טימ טקנערקעג טָאה ,ןענַאמטיװ ןופ שרוי ַא רַאפ טכַארטַאב עזָארּפ
 ,רוּפכ םוי ןשידיי םעד טימ ןכַאמ םולש טנעקעג טינ ןוא םעלבָארּפ רעשידיי
 טינ ןופ ,"ףקות הנתנו, ןַא וצ ןסקָאװעגסיױא ןגיוא יד ןיא םיא ייב זיא סָאװ
 ףטפעשעג עשידיי ענעסָאלשעג ןָאילימ 20 יוװ רעגינייוו

 סָאװ ,ןדיי ןגעוו םויזָאּפמיס ַא ןיא טקילײטַאב לָאמַא ךיז טָאה רע

 ַא ןרעייז ןיא טריפעגנָא ןבָאה לעיניָא ,ןעקנעמ ,ןעטיינ .ישזד שזדרָאשזד
 -נָא טרָאד טָאה רעזיירד סָאװ .ןבעל ץרוק ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,לַאנרושז

 ריא יו ,ללכה .,רעדלעפ עטסיוו עלַא ףיוא ןלַאפ לָאז ,ןדיי ןגעוו טלּפַאלּפעג

 ,ערעזדנוא טינ ץלַא זיא דלוש יד ןוא ,ןדיי --- ןוא רעזיירד רָאדָאעט .טעז

 ןגעקטנַא ןטָארד עקיכעטש טימ טלגנירעגמורַא ןײלַא ךיז רע טָאה סָאד

 .עקירעמַא ןיא םזילַאטיּפַאק ןשידיײ-ןקיּפעק-ןָאילימ-קיסיירד םעד
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 זיא'ס --- ןָאטעג הבושת טינ לָאמנייק רע טָאה סעצַארעמַא רעד ףיוא
 ןייז ןטכיררַאפ טנעקעג טינ לָאמנייק טָאה רע יו טקנוּפ ,טולב ןייז ןיא ןעוועג

 ןלייהסיוא טנעקעג טינ לָאמניק רע טָאה ױזַא ,ןעּפ עטלעבוהעגמוא עבָארג

 ,ןדיי וצ האנש עשרעיוּפ ןייז ןוא רעטקַארַאכ .ןבָארג ןייז

 ,טעטיזָאירוק סיוא ןדייס ,ןעמוקקירוצ טינ רעמ ןעמ טעוו רעכיב ענייז וצ
 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ןעמָאנ רעקיטכיוו ַא ,ןעמָאנ ַא ןביילב טעװ רע
 ןדיי רימ ןוא טייצ ַא ןעמוק לָאמַא טעוו רשפא .,רוטַארעטיל רענַאקירעמַא
 --- שינעּפעשטוצ רערקירּפ רעד ןָא ןעמָאנ ןייז ןענָאמרעד ןענעק ךיוא ןלעוו
 ןדיי ןוא רעזיירד

 ןיז ןוא םעטַאט

 -ּפָא ןַא סנייז ןיא ,וָאלַאביר דלָארעה ךיז טָאה "ילקיוו סערגנָאק; ןיא
 עשידיי עגנוי ךס ַא ןופ טייקיטסייגניילק רעד ףיוא טלעטשעגּפָא גנולדנַאה
 ןבעל ןיא אקווד ייז טייג'ס סָאװ ןוא שילגנע ןביירש סָאװ ,ןטסירטעלעב
 טגערפעג טָאה רע .סעדייז ןוא סעטַאט ערעייז ןופ אלולטו אכוח ןכַאמ סצ
 קרַאטש ךיז רע טָאה דיי רענַאקירעמַא רעגנוי ַא יו ןוא אישק עברַאה ַא
 קינייוו ױזַא ןגָאמרַאפ רוד ןייז ןופ רעביירש עגנוי סָאװרַאפ ,טרעגרעעג

 עשידיי וצ וצ ָאי ןיוש ךיז ןריר ייז ביוא ,סָאװרַאפ ןֹוא ךיז ןיא טייקילייה

 .טנעה עשיטסילַארוטַאנ עבָארג טימ ןָאט סע ייז ןזומ ,סעמעט

 עשידיי עגנוי ךָאנ טקנעבעג רדסכ ןבָאה רימ .רע זיא טכערעג ןוא

 ,סעמעט עשידיי ןדיימוצסיוא ףיוא געוו ןגיילרַאפ טשינ ןלָאז סָאװ ,רעביירש

 רעביירש יד .טרָאּפסַאּפ ןקיטסייג ַא טימ טלעוװ רעד וצ ןעמוק ןלָאז סָאװ

 "עג ךיז ןבָאה ,שילגנע ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,רוד ןרעטלע רעזדנוא ןופ

 -עטכַארטסױא עשיטסירטעלעב ערעייז .ץָאלּפעצַאה ןופ ןעמוק וצ טסיילפ

 טגעמעג טָאה'מ זַא ,שינַאקירעמַא-שירענָאיּפ ױזַא ןעוועג ןענייז ןשינ

 ײז רעוו ,ןסעגרַאפ ןיא ןענַאטשַאב זיא טסנוק עצנַאג רעייז זַא ןרעווש

 ןיטש ןופ; ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,החכיש רעטולָאסבַא ַאזַא טימ ,ןענייז

 -שיטסַאלּפ טימ רָאנ טשינ טלעװ רעד וצ ןעמוקעג ןענייז יז ."ןרָאבעג

 בײל ןגיױטשעג טשינ ַא טימ רָאנ ,זענ עשיטסירטעלעב עטיובעגרעביא

 .ןבעל ןוא
 ןעמוקעגוצ ָאי ןיוש זיא עלוש עטייווצ יד ,עלוש ןייא ןעוועג זיא סָאד

 יסיוא ןרָאװעג טנעה ערעיײז ןיא ןענייז סָאװ ,סמעט עשידיי וצ טנעָאנ

 םענעי ןיא יװ ןעמוקעגסיוא זיא'ס .עדנַאנָאּפָארּפ עשיטימעסיטנַא עטנכייצעג

 טָאה עמַאמ .ןיימ ,קינזָאװַארַאמש ַא ןעועג זיא עטַאט ןיימ --- לדיל
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 ןבָאה ייז ,ןטנַאירַאװ עקידווענח עכעלנע רעדָא ,קרַאמ ןפיוא שיפ טעבנגעג
 ןוא רעדירב ,סרעטעפ ,סעדייז ,סעטַאט ערעייז רעו טלעװ רעד ןזיוועג
 רעד רַאפ ,ןמוזמ טימ טלָאצַאב ייז טָאה טלעוו יד ןוא ,ןענייז רעטסעווש
 רעבָא ,ךיירגלָאפרעד ןרָאװעג ןענייז ייז .,גנוסואימרַאפ-טסבלעז רעקיזָאד
 רענַאקירעמַא רעסיורג רעד ןופ ןסיורד ןיא ןייטש ןבילבעג ץלַא ןענייז ייז

 יו ,ןעמעלבָארּפ ערעקיטכיו טימ ןבעגענּפָא ךיז טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל
 ' .עמַאמ-עטַאט ענעגייא יד ןעיײּפשַאב

 -יירש ערעגניי ןעמוק ןלעוו'ס זַא ,זיא תמא סָאװ ,טפָאהעג רימ ןבָאה
 "וצסיוא טושּפ יז ךיז טניֹול'ס זַא ןעזנייא לכ-םדוק ןלעוו סָאװ ,רעב
 טימ רוטַארעטיל רענַאקירעמַא יד ןרעכײרָאב וצ ידכ ,ןענייז ייז רעוו ןגָאז
 -רַאפ רעטַאװעשטָאילק טימ טשינ ןֹוא בָאגוצ ןקיטרַאנגיא ,ןשירעלטסניק א
 ןענָאגיּפע עזָאלטכורפ ןופ יירעפיולכָאנ ןוא גנורעסַאװ

 ןגָאלשעג טָאה ,גנוקידיײלַאב-טסכלעז ןופ עלוש יד ,עלוש עטייווצ יד רעבָא
 -ץיּפש ןפיוא טנַאלַאט רעביירש עיינ יד ןבָאה לכ-םדוק .ןעלצרָאװ עפיט

 -סיכָאזַאמ ַא טימ טייקמערָא עקיטסייג יד ןקעדרַאפ ןליוו ייז ןוא רעסעמ
 טױה רעד ןופ ןכירק רימ יו ,טלעו ,עז .יײרעגָאזסיוא-תמא רעשיט
 ןָאלַאביר דלָארעה ןוא .טייקטליוהעגסיוא עצנַאג רעזדנוא ןזייו וצ ריד
 יד ענייא ןגייטשוצרעבירַא ךיז ןעימַאב רעביירש עגנוי יוװ .,ןָא טזייוו

 סָאװ ,ןשטנעמ עמערָא יד וצ ןליוורעדיוו ןשיזיפ ןקירדסיוא ךרוד ,ערעדנַא
 ,טייל רַאפ רעדניק ערעייז ןכַאמ ֹוצ ידכ ,רעּפעש יד ןיא טציוושעג ןבָאה
 ,טצַאשעגּפָא טשינ לָאמניק רעדניק יד ןבָאה טעברַא ןופ סייוש םעד טָא

 רעדניק יד .ןברק ןסיורג ַא ןופ טייקילייה יד ןעזעג טינ ןירעד ןבָאה ייז
 טלעװ רעד רַאפ ןעלּפַאלּפ ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא "טייל ַא, ןרָאװעג ןענייז

 עקידנריר יד קידנליפ טשינ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעקיסייוש רעייז ןגעוו

 -רעד רעקירעדינ ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,זיוה ןשידיי ןעמערָא ןופ תומימת
 יד ןדמערפוצּפָא ןוא ןרעטייורעד ֹוצ טנעה ענעגייא יד טימ ידכ ,טקירדינ

 ןעמונעג טושּפ ןבָאה עמַאמ-עטַאט .ךעלכַארּפש-ןייר וליפא ,רעדניק ענעגייא
 ,טשיװעגּפָא ןצנַאגניא ךיז ןוא ןושל-םוטש ףיוא רעדניק ענעגייא וצ ןדער

 ךיז ןעיצרעד ייז זַא ,סיוא ךיז ןעלדייא ייז זַא ,טניימעג ךעבענ ןבָאה ייז
 .רעדניק ערעייז ןיא גנודליב ןּפָאטש ייז תעב רעביא

 ,ןובשחו ןיד םוש ןָא ןברק ַא ,ןברק רעּפמעט ַא ןעוועג סָאד זיא רשפא
 ןוא ןצַאשּפָא טפרַאדַאב סָאד ,תֹוחּפה לכל ,ןבָאה ןײלַא רעדניק יד רָאנ

 ןבָאה סָאװ ,עמַאמ-עטַאט ןופ טייקיזָאלטסבלעז ענעביוהרעד יד ןפיירגַאב
 ,םיקחרמ ףיוא ךיז ןופ רעדניק יד ןעװעדָאהקעװַא ןופ עיגילער ַא טכַאמעג
 ןוא רעזיה עשידיי ךס ַא ןופ לַאוטיר רעכעלרעייפ רעד ןרָאװעג זיא סָאד
 יד שטָאכ ןבָאה ,לכה'ךס ןטצעל ןיא ןייז טשינ לָאז סָאד שיגַארט יװ

 קוק ןרענעש ַא טימ עמַאמ-עטַאט ןעקנַאדּפָא טגעמעג רעדניק ענעגייא
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 -ּפערּפ וצ דימ וצ ןעוועג וליפא ןענייז סָאװ ,ןעמינָאנַא עקידנעװערָאה יד ףיוא
 ,לוש ןיא םיארונ-םימי תוליפת יד ןעל

 -רַאפ טיילעגנוי עשידיי עטעילָאכעגסיױא יד ןופ ּפעק עקידרעייפ יד
 ןשַאװאושט זיב ,עירעביל ןיא סרעגענ ןופ ,ןעמעלַא ןוא ץלַא ןעייטש
 ןייטשרַאפ וצ טמוק'ס זַא רעבָא ,ןקילבוּפער עשיטעווָאס עטסטייו יד ןיא

 טדער'מ -- רשיה:לכש רעטושּפ סיוא ייז טלעפ ,עמַאמ-עטַאט ענעגייא
 טנעה ערעייז ןיא טרעוו שידיי זיא סָאװ ץלַא .לַארָאמ ןופ טשינ ןיוש
 ןטכַארטַאב ךיז ייז ןלעו ייז טימ ןהנעט טעװ ריא זַא רָאנ ,טקיטיוקרַאפ
 ןליפרעד וצ ךיז ןגעוורעד ייז לייוו ,טייקידתמא ןופ םינהכ עכיוה יד רַאפ
 קסעלרוב םעד ןזייוו ןענעק ייז לייוו ןוא סעדייז ענעגייא יד ןופ ךורעג םעד
 .תוילע טימ לקָאניּפ טשימ ןעמ ואוו ,שודק םוקמ ןשידיי ַא ןופ

 ןטלָאװ ןרעטלע ערעייז רַאפ שינעעזנייא רעמ טגָאמרַאפ ןטלָאװ ייז ןעוו
 ערענעש ןעוועג ןטלָאװ ייז ןעו ,ןשטנעמ ערענעש ןעוועג אליממ  ייז

 טדנעװרַאפ ,ןגָאמרַאפ ייז סָאװ ,טנַאלַאט ןּפַאנק םעד ייז ןטלָאװ ,ןשטנעמ
 טושּפ ןטלָאװ ייז .םַאטשּפָא םענעגייא ןופ טייקנייש יד ןכוזוצסיוא ףיוא
 -ּפָא רשפא ןטלָאװ ייז ןוא ןבעל שידיי רעזדנוא רַאפ תוירחא רעמ טַאהעג
 ,םעדכָאנ ףיוא ןוא ןטייצ ערעסעב ףיוא ײרעכַאלסיוא-טסבלעז רעייז טגיילעג
 םינכש יד ןזייוו וצ סלוּפמיא ןכעלריטַאנ םעד טגלָאפעג רשפא ןטלָאװ ייז יוװ
 .עמַאמ-עטַאט עשיטייל ךיוא ןבָאה רימ זַא ,ערעזדנוא

 יד ןוא ,טייקשידיי ןופ סקעלּפמָאק ַא ןיוש ךיז טרעדָאפ םעד ףיוא רָאנ

 ייז זַא ,ןזייונָא ץלָאטש טימ ןלעוו שילגנע ןביירש סָאװ ,רעביירש עגנוי

 טשינ ןפוא םושב רעבָא ןלעװ ייז .טייקשידיי ףיוא קנַארק טשינ ןענייז

 טקודָארּפ ַא זיא רוטַארעטיל עטעװעכרַאמעגסיוא ענעקורט רעייז זַא ,ןבעגוצ

 ןדיי ןענייז רימ זַא ,ליפעג סָאד יו ,סקעלּפמָאק-תולפש ןרעגרע ןַא ןופ

 רימ סָאװ ,ןטיז ענייש גונעג ןגָאמרַאפ רימ זַא ןוא עדמערפ ליפיוזַא ןשיווצ

 .טלעוו רעד ןזייוו ןלעוו ןגעמ

 לבה ןוא ןיק

 ןצנַארקַאב וצ טשינ טנרָאװעג ןייז טגעמעג ןטלָאװ רעביירש עשידיי
 ןופ ץנַארק-רעברָאל ןטיירג םעד טימ רעדרעמ עשטייד יד ןופ ּפעק יד
 זיא סָאװ שטנעמ ַא ,טלַאטשעג שיגַארט ַא זיא ןיק .ןיק --- רעדרעמ"רעדורב
 רעדורב םעד טָאה רע .האנק ךרוד ןכערברַאפ ןייז וצ ןרָאװעג ןבירטעג
 ןעו ,טיוט ןכָאנ טנעקרענָא ךיוא םיא טָאה רע ןוא ןבעל םייב טנעקרענָא

 רמושה --- "יבילַא; ןטמירַאב םעד טימ ןעיײרדוצסױרַא טכוזעג ךיז טָאה רע
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 סָאד ןעוו ,טיוט ןכָאנ םיא טימ טרעדורבעג ךיז טָאה רע ?'יכנא יחא
 שמוח ענייר סָאד .טָאג ֹוצ ןגירשעג דרע רעד ןופ טָאה טולב ענעסָאגרַאפ
 ןשיגָאלָאכיסּפ םעד וצ שיטקַאפ טיירג ,ןרַאטנעמָאק ןופ שימוצ ןָא ,עלהשעמ
 ביא ,ךעלרעלקרעד טרעװ דרָאמ רעד .דרָאמ:רעדורב םעד רַאפ ןדָאב
 ַא ןָא ,ןוא ןעלבה טקילעזטײלעג טרָאפ טָאה טָאג .ךעלבעגרַאפ טשינ

 טקנוּפ ןעוועג ןיא סָאװ ןע'ניק ןוא ןברק סלבה וצ טרעקעג ךיז ,סָאװרַאפ
 ךוטסַאּפ רעיירטעג ַא ןעוועג זיא לבה יו רעטעברַא-דרע רעטעװערָאהרַאפ ַאזַא
 ס'ניק רעכעלזָאנ ענייז טימ ןֹוא םינּפ סָאד טשטַאּפרַאפ טָאג טָאה ,ףָאש ןופ
 .ןעמונעגפיוא טשינ ןברק

 טכעלש ַא ןעוועג זיא ןרעדנַא םעד רעביא רעדורב ןייא ןבייהרעד סָאד
 עקירעיורט יד טזייוו עלהשעמ-שמוח סָאד ,קיגָאגַאדעּפ עכעלטעג לקיטש
 עידעגַארט רעד ןיא ןוא דרָאמ:רעדורב םוצ טריפעג ןבָאה סָאװ ,תוביס
 ,"םזיטירָאװַאפ, טביולרעד ךיז טָאה רע לייוו ,רעליּפשטימ ַא ךיוא טָאג זיא
 םוצ טיקכעלטרעצ ןוא טפַאשביל ןזיײװאצסױהַא ןענוגרַאפ ךיז טָאה רע
 | .רעדורב ןרעגניי

 רע ןוא ערעװש ַא זיא דניז ןייז זַא ,שוריפב ןיק טגָאז דרָאמ ןכָאנ
 וצ ןוא דנו ענ ןייז וצ שנוע ןרעװש םעד ךרוד אטח ןייז סיוא טפיוק
 .רעדרעמ ןופ ןכייצ ןטצירקעגנייא םעד טימ טלעװ רעד רעביא ןפיול

 "נַא עגונב .לבה רעזדנוא ןופ ןיק רעד טשינ זיא שטייד רעד רעבָא

 רע סָאװ ןדרָאמ יד .רעדרעמ-רעדורב א ןעװעג רע זיא רעקלעפ ערעד
 -לעפ ערעדנַא ןוא רעגלעב ,ןקַאילַאּפ ,ןכעשט יד ןגעק ןעגנַאגַאב זיא

 -רענָא טָאה רעדרעמ רעד ,ןדרָאמ-רעדורב ןעוועג םצע ןיא ןענייז רעק
 "רעד ַא רעביא רעדורב-רעדרעמ ַא ןופ גיז םעד יװ ,ןטיוט ערעייז טנעק
 וליפא ,טשינ רע זיא רעדורב-רעדרעמ רעזדנוא רעבָא .רעדורב ןטעדרַאמ
 "רַאפ םעד ךרוד ,םיא טימ ןייז סחיתמ טשינ ךיז רימ ןרָאט טוט ןכָאנ
 ןייק טשינ םיא טימ ןענייז רימ .דרע רעד ןופ טיירש סָאװ טולב םענעסָאג
 "ןיק יד .עידעגַארט שטנעמיטָאג רעסיורג ַא ןיא רעליּפשטימ ןוא םיפתוש
 ,רעקידלושטימ ַא טרעוװ ןײלַא טָאג וליפא ןוא ןיז ַא טָאה עידעגַארט לבה

 זיא ןדיי ןָאילימ סקעז ןופ טולב ענעסָאנרַאפ קידלושמוא סָאד רעבָא
 -רַאפ ןייק ןעועג טשינ וליפא שטייד רעד זיא ןדיי עגונב .,קיניזמוא

 ַא ןיא ,שיילפ ןוא טולב ןגייא ףיוא ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,רעכערב

 -ןיק רעד זַא ןסעגרַאפ טשינ רָאט ןעמ ,ןרָאצמירג ןקיליײה ןופ טנעמָאמ

 םענעזיוועגקירוצ ןופ החיצר יד ,דרָאמ רעזעיגילער ַא שיטקַאפ זיא דרָאמ

 .ןברק ןטמעשרַאפ ןוא

 ןיא ןענַאטשעגפיוא זיא ןיק זַא ,ןעקנעדעג וצ יאדכ ךיוא זיא סע

 ןיק .דייררעביא ןַא ךָאנ טעגרהרעד םיא ןוא ,רעדורב ןייז ןגעק דלעפ

 "מוא ןוא עקידייל ַא ןעוועג זיא טלעוו יד .רעדרעמ"ןסַאמ ןייק טשינ רעבָא זיא
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 -ניא םעד ןופ םזיגַארט םעד עקַאט טזייו שמוח סָאד ןוא עטרעקלעפַאב
 םעד ףיוא ּפָארט רעד טלעטשעג טרעוו ללח-טלעוו םעד ןיא .דרָאמ ןקיצ
 וצ ןיק ַא ןביוהרעד טשינ טלָאװ שמוח סָאד .ןבעל ןכעלשטנעמ ןקיצנייא
 -עג ןוא טנַאה ןיא קַאה ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא טלָאװ רע ןעוו ,םזיגַארט
 ,החּפשמ ןייז טעליוק

 -ענג ןייז ,ליו ןעמ ביוא ,ךָאנ ןעמ ןעק רעקלעפ ערעדנַא יד עגונב
 ָאד ךיוא שטָאכ ,ןיק סרעדורב ןייז רַאפ ןכַאמ םיא ןוא שטייד םוצ קיד
 -ַארט רעשילביב רעסיורג א ןופ גנוכעוושרַאפ ַא יו ןעגנילק סע טעװ
 -רַאפ רעכעלשטנעמ רעסיורג רעד ןיא ןעלצרָאװ עריא טָאה סָאװ ,עידעג
 ,םיא ןופ ןָאטעגּפָא ךיז טָאה טייקילעזטייל סטָאג ןעוו ,טיײקנרָאל

 -שטנעמ, קנופ ַא ןַארַאפ לָאמטפָא זיא ןכערברַאפ ןטסכעלקערש םעד ןיא
 ץלַא --- דרָאמ-רעטָאפ ,דרָאמ-יורפ ,דרָאמ-רעדורב ,דרָאמ-ןַאמ ,"טייקכעל
 .ןבעל םענעגושמ ןופ גנַאג ןיא ןשינעעשעג ץלַא ,ץיטסוי רעד רַאפ ןסעצָארּפ

 .סניק ערעזדנוא ןעוועג טשינ לָאמנייק ןענייז רעדרעמ ערעזדנוא רעבָא
 .טנעקרענַא טינ לָאמניק ךיוא גנַאגרעטנוא רעזדנוא ןיא זדנוא ןבָאה ייז
 -עג רעדרעמ עשטייד יד ןבָאה ,ןשטנעמ ןייק טשינ ןצנַאגניא ןענייז ןדיי
 ןעגנַאגַאב ןענייז סיצַאנ יד סָאװ ןדרָאמ יד ןיא ןעמ ןעק רַאפרעד .,ןטלַאה
 ןיא טשינ וליפא ,"טייקכעלשטנעמ; קנֹופ ןייק ןעניפעג טשינ ,ןדיי ףיוא
 ַא ןופ ןיז ןיא ,לבה רעדורב ןייז טיוט םוצ טגָאלשרעד סָאװ ןיק ןופ ןיז
 ןפַאש ןוא ןכעלשטנעמרַאפ וצ טכוזעג טָאה לביב יד סָאװ דרָאמ-רעדורב
 סָאד ןרעיוא סטָאג ךרוד טרעה סָאװ ,רעדועמ ןטימ ליפעג-טפַאשטנעָאנ ַא
 .דרע רעד ןופ טיירש סָאװ ,טולב ןופ יירשעג

 ןיא ןוא ןבעל םייב טרעדורבעג טשינ סיצַאנ יד טימ ךיז ןבָאה רימ
 זדנוא וצ .םיבורק ןייק טשינ יז טימ רעכיז רימ ןענייז טוט רעזדנוא
 עקידלובמ'רַאפ יו רָאנ ,רעדרעמ-רעדירב יװ ןעמוקעג טשינ ייז ןענייז
 ,טלוב ןזייו ןרָאװעג טלײטעגוצ זדנוא ןענייז סָאװ ןטיוט יד .סַאלירָאג
 רַאפ .סרעגיט עשטייד יד טימ םַאטש ןייא וצ טשינ ןרעהעג רימ זַא
 רעד וליפא סָאװ ,טייקכעלטרעצ עלַאמינימ יד טַאהעג טשינ ייז ןבָאה זדנוא
 .שיילפ ןוא טולב ןגייא ןייז רַאפ טָאה רעדרעמ-רעדורב

 ןצירקסיוא ןשטייד יד ףיוא לָאז ןעמ זַא ,קיניױו זיא רַאפרעד ןוא
 םעד רַאפ ןכייצ-תונמחר סטָאג ןעוועג שיטקַאפ זיא סָאװ ,ןכייצ-ןיק םעד

 -שטנעמ ַא ןרָאװעג םעד ךרוד זיא ןכייצ-ןיק רעד .רעדרעמ ןכעלקילגמוא

 רעכעלרעדירב ןוא תעגושמ רעכעלשטנעמ ןופ ןכייצ ַא ,ןכייצ רעכעל

 ,האנק
 םעד ןצירקסיוא טפרַאדַאב ןעמ טלָאװ סנרעטש עשהיח ערעייז ףיוא

 טשינ טזָאלעגסױא יײז ןבָאה ּפעק ערעזדנוא וצ לייוװ ,ןכיײצ-ַאקיטסַאוװס

 רָאנ ,יירשעג םיורסנבעל רעייז טשינ ,האנק רעייז טשינ ,האנש רעייז
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 ןיק סנכערברַאפ ערעייז ןיא וליפא ןבָאה סָאװ ,ןליפעג-דרָאמ עּפמעט
 ,טײקכעלשטנעמ רעקירעדינ רענעי ןופ ,טיײקכעלשטנעמ ןופ טשינ םתוח
 יד ןיא רָאנ ןענייז ייז ביוא ,ןבָאה ןענעק ןעגנוסיגרַאפ-טולב ליפא סָאװ
 ,תוביס ןופ טריױוװיטָאמ ןענייז ייז ביוא ,תעגושמ רעכעלשטנעמ ןופ ןעמַאר
 סקעלּפמָאק-דניז ןטריזיליוויצ םוצ ךיז ייז ןסַאּפ עיצַארענעגעד רעייז ןיא סָאװ
 ןעגנילק טשינ לָאז סָאד לַאסקָאדַארַאּפ יו ,ןימ ןכעלשטנעמ ןופ

 ןעוועג ןעניז רעקלעפ ערעדנַא עגונב ןטעטילַאטו רב עשטייד עלַא

 -רַאפ ןעזעג רעלטיה טָאה לפַאנק ןיז רעטנוא .ןעמזידַאס עשיטילָאּפ

 ןצנַאגניא רע טָאה ןדיי רעבָא ,ןזיוצנַארפ ,ןכירג ,ןסור ,ןקַאילָאּפ עטפַאלקש
 םעד ןעז טלָאװעג טשינ וליפא רע טָאה טלעװ ןייז ןיא .ןעזעג טשינ
 ןשיװּפָא טלָאװעג ןדיי טָאה רֶע .סנימלע-תיב עשידיי ןופ טיוט ןקידעבעל

 -סיוא ןוא ןענערבסיוא טלָאװעג ייז טָאה רע .טיױט ןטסטיוט םעד טימ

 .עטכישעג רעד ןופ ןרעכיור
 םעד ןופ קיטסערעטקַארַאכ עצנַאג יד ןגעלעג זיא םעד ןיא ןוא

 ,קלָאֿפ עשטייד עצנַאג סָאד ןעװעג גנַאל טייצ ַא זיא סָאװ םזירעלטיה
 רעד זיא גנונעדרָא רעכעלשטנעמ רענעטלָאשרַאפ רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא
 טרָאפ רעבָא ,רעכערברַאפ רעכעלקערש ַא ,רעכערברַאפ ַא ןעוועג שטייד
 ,טגָאזעג טנייטש'מ ,עלָאר רעשירָאטסיה ַא ןופ רעכוז רעד --- רעכערברַאפ ַא
 ןפרַאש ןפלָאהעג ןבָאה ןיײלַא רעקלעפ יד סָאװ קַאה יד ,קלָאפ ןייז רַאפ

 ,ךיז רַאפ
 .רעדיוש ןצנַאג ןייז טימ טקיטכערַאב ךעלטכישעג רע זיא ואווצעגרע

 יד וצ טייקיטכערעג ןופ רעדָא ,םָארגָאּפ רעצלעק ןופ ,לשמל ,טכיל ןיא
 -עיצַארטנעצנָאק עקיצרעהמערַאב ןיא טציא ךָאנ ךיז ןרעגלַאװ סָאװ ןדיי
 ןגָאז וצ יױזַא ,זיא רע .בורק רענעגייא סטלעוו רעד רעלטיה זיא ןרעגַאל
 .ןיק סלבה רעייז

 שטיײיד םעד טלַאּפ רעכערברַאפ ןשירָאטסיה ןֹופ עקסַאמ יד רעבָא
 ןשידי םוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,םינּפיַאלירָאג ןופ ּפָארַא ןצנַאגניא
 ןעמוקעג זדנוא זיא סָאװרַאפ ?זדנוא ןופ טלָאװעג רע טָאה סָאװ .,קלָאּפ
 טכירעג ןכעלשטנעמ ַא וצ ןעמוק רימ ןענעק יווװ ? גנוקיליטרַאפ עלַאטָאט
 טָאה רע סָאװ ,ןטעטילַאטורב עכעלשטנעממוא יד ןופ לטעצ םעד טימ
 -רעד ןַאמ ,ןוז ןייז טעדרָאמרעד עטַאט ַא זַא ?ודנוא וצ טזָאלעגסױא
 -רעד רעטבילעג ,רעדורב טעדרַאמרעד רעדורב ,יורפ ןייז טעדרָאמ
 ץלַא סָאד ןענייז -- ,ןעלבה ןייז טעדרָאמרעד ןיק ,עטבילעג טעדרָאמ
 ןַא ןיא ,תעגושמ ןופ ןעקנופ ,ןעגנואיצַאב עכעלשטנעמ ןגעווטסעדנופ
 ,טפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעטנדרָאעגניײא

 םעד טימ רימ ןעייטש ןעגנואיצַאב "עכעלשטנעמ , ַא רַאפ סָאװ ןיא
= 

 ןענַאטשעג ןשטייד יד ןענייז ןעגנואיצַאב ַא רַאפ סָאװ ןיא ? קלָאפ ןשטייד
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 טשינ ,טכַאזרוארַאפ טשינ ןרעלטיה רימ ןבָאה שיטילָאּפ ?זדנוא טימ
 טהחּפשמרַאפ קלָאפ עשידיי סָאד זיא טיוט ןכָאנ טשינ ןוא ןבעל םייב
 וליפא ןענייז זדנוא ןוא םיא ןשיװצ .היח רעשירָאטסיה-ערּפ רעד טימ
 .ןעגנוּפינקרַאפ עשידירוי ןייק ןַארַאפ טשינ

 ןלָאז ריא ףיוא סָאװ ,ךַארּפש יד ןרָאװעג ןפַאשעג טשינ ךָאנ זיא סע
 ןשטייד ןגעק טקַא:סגנוקידלושַאב רעזדנוא ןכעלשטנעמרַאפ ןענעק רימ
 ךעלשטנעמ ַא רַאפ ןדָאל טשינ קלָאפ םעד טימ ךיז ןענעק רימ .קלָאפ
 .ןעלמיה עטמעשרַאפ יד וצ ןגיוא יד ןבייה זיולב ןענעק רימ ,טכירעג

 ןיא ןבָאה םישודק ערעזדנוא .ןיק רעזדנוא ןעוועג טשינ זיא רע ,ןיינ
 ַא ןופ תונברק יד ןענייז ייז זַא טליפעג טשינ ןרעמַאק-רעטרַאמ ערעייז
 ךָאנ ,ןעגנַאגעגסױא ןענייז תומשנ עקילייה ערעייז ןעוו .רעדרעמ-רעדורב
 ןעוו ןענייז ייז זַא ,טליפעג טשינ ייז ןבָאה .,םייוניע עטסקידמיואמ יד
 רעד ןיא טשינ וליפא ,םיחצור ערעייז טימ טדנַאװרַאפ ןעװעג זיא סע
 ַא זיא סע .םדא ןייא ןופ רעדניק יװ ,טײהנעגנַאגרַאפ-רוא רעטסטייוו
 ןבייהרעד ןשטנעממוא יד ןלָאז רימ זַא םישודק ערעזדנוא רַאפ גנוכעוושרַאפ
 ,סניק ערעזדנוא ןופ הגרדמ רעד וצ
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 ןייז ןיא סָאװ ,ןיקסניצשעל בקעי ףיוא רעדנואו ַא תמאב זיא רימ
 טָאה סענעמ טניירפ סָאװ ,טַארעּפער ןלענָאיצָאמע םעד ןגעק טירטסיורַא

 -ָאיּפ יד ןעזעג טינ רע טָאה ץנערעפנָאק-ָאװיי רעטצעל רעד ייב ןטלַאהעג
 -ענָאיזיװ ,רעשידיי-יינ ןופ טיבעג םעד ףיוא טעברַא סעסענעמ ןופ טייקשירענ
 ןעגניזַאב סעסענעמ ןגעק טגירק יקסניצשעל .גנושרָאפ-עטכישעג רעשיר
 ןיא טנעמָאמ ןייא יו רעמ טינ ןעוועג בגא זיא סָאװ) רעקנעש ןשידיי םעד
 ױזַא טינ ךיז טלדנַאה'ס זַא ,טעזרַאפ רע ןוא ,(טַארעּפער ןטנַאסערעטניא ןייז
 ףשידיי יד ןזיילסיוא ןיא יװ ,רעקנעש ןשידיי ןופ עיצַאטיליבַאהער רעד ןיא
 עשידיי זַא ,ןגָאז ביױהנָא םייב ךיילג ָאד ליווכ .טנעה עטלַאק ןופ עטכישעג
 ןופ טנעה יד ןיא ןענַאטשעגניא דימת זדנוא ייב זיא עיפַארגָאירָאטסיה
 רעייז ןופ ןבעל ןשידיי םוצ ןעגנַאגעגוצ ןענייז סָאװ ,רעקיטירק עגנערטש
 ןעוועג זיא טייקשיליכשמ יד יצ סניײאצלַא ,טקנוּפדנַאטש ןשיליכשמ םענעגייא

 ללכב .עשיטסיטַאטס ַא רָאג רעדָא ,עשיטסיסקרַאמ ַא ,עשירָאטַאלימיסַא ןַא

 ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ השורי ַא יירעביירש-עטכישעג זדנוא ייב זיא
 ןייגוצסױרַא טכוזעג םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא טָאה ץנעגילעטניא רעזדנוא
 ןעו .ןבעל ןשידיי ןיא רעפיט ןעגנירדוצנײרַא טינ ןוא ןבעל ןשידיי ןופ
 רעטציא רימ ןטלָאװ ,רעקירָאטסיה עשידיי ךס ַא טגלָאפעג ,לשמל ,טלָאוװ'מ
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 ךיז ןטלָאװ רימ זַא ,םזידיסח ןופ םינּפ סָאד טצרַאװשרַאפ ױזַא ןעוועג ןיוש

 ,טרָאװ סָאד ןענָאמרעד וצ טמעשעג עלַא

 עשידיי ןויטָאמ עשירעפָארטש עמורפ ַא רַאפ סָאװ סיוא טינ טכַאמ'ס

 ןרָאװעג ןזָאלבעצ ןענייז ןוויטָאמ יד --- טַאהעג טינ ןבָאה רעביירש-עטכישעג

 ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןבָאה סָאװ ,ךעלטניוו עדמערפ ענעדיישרַאפ יד טיול
 ןבָאה רעקירָאטסיה עשידיי עטסיימ יד .סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןזָאלבעג

 ,קיטירק טסבלעז ןֹופ טייז רעד ףיוא ןקעטש םעד ןגױבעגרעבירַא ױזַא טּפָא
 ןשידיי ןופ ןעגנוצַאשּפָא עשיאיײטרַאּפ רעדָא ,"עשיאיײטרַאּפמוא, ערעייז טימ
 ןיא ןטנעמָאמ .םייוג יד ןופ ןוצר םעד ןָאטעג שיטקַאפ ןבָאה ייז זַא ,ןבעל
 "כינ רעוויטקעיבָא ןופ ןעמָאנ ןיא ,ןרָאװעג טדערַאב ױזַא ןענייז ןבעל ןשידיי
 ,/טייקטרוכישרַאפ, לסיבַא ךָאנ טקנעבעג שממ ךיז טָאה'ס זַא ,טייקרעט
 -עטיל עשידיי יד .רעקנעש ַא ןופ ןעמוק טפרַאדַאב טָאה סָאד ןעוו וליפא
 ,תולג רעזדנוא ןופ ןכַארּפש עלַא ףיוא ,טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ רוטַאר
 ןבָאה רעביירש עשידיי ןוא ןבעל רעזדנוא ןיא עלָאר עבלעז יד טליּפשעג טָאה
 -עג רעד וצ טײקיּפָארַאביא רעשיליכשמ רעייז ןופ ןריפ טזָאלעג ךיז
 ץנַאג ךיז טָאה טײקשירעכַאלסױא ריא .ץנעטסיזקע רעשידיי רעטרעטַאמ
 -יל עשידיי יד טָאה רַאפרעד .קסעלרוב ןֹוא םזיניצ טימ טצענערגעג טּפָא
 ,םזידיסח ןגעוו קרעוו וויטיזָאּפ ןייא ןייק ןבעגעגסױרַא טינ ןצרּפ זיב רוטַארעט
 עשיליכשמ ערעייז ןופ ןריפ טזָאלעג ךיוא ךיז ןבָאה רעביירש עשידיי יד לייוו
 .טלעוו רעכעלטסירק רעד ןופ ןליוו םעד ןָאטעג ךיוא ךָאנרעױזַא ןוא ןצנעדנעט
 טָאה רע ןעוו ,תונווכ ענייר ןייק טַאהעג טינ רעכיז טָאה ַאשָאנוי סנעמעלק
 .שיליוּפ ףיוא ןילעדנעמ טצעזעגרעביא

 שטָאכ טָאה טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ יירעביירש-עטכישעג יד רעבָא
 ,ריא וצ ןעיצַאב טינ ךיז ןלָאז רימ שיטירק יוװ ןוא ; טייצ ריא וצ טרעהעג
 ךס ַא ןופ טקודָארּפ רעכעלריטַאנ ַא ןעװעג זיא יז זַא ,ןבעגוצ רימ ןזומ
 עשידיי עצנַאג יד ךיוא זיא רַאפרעד .סנַאטענער ןשידיי םעד ןיא ןעגנומערטש

 .טסבלעז ליפ ױזַא טימ טזיּפשעגכרוד ןעוועג טייצ רענעי וצ רוטַארעטיל
 ,האנש-טסבלעז יװ ןעזעגסיוא רעכיג טָאה סָאװ ,קיטירק !

 -ַאשרעביא עשילַארָאמ יד ןעמוקעג זיא ןעמכילע םולש ןוא ןצרּפ טימ
 ןבָאה רעביירש ערעגניי יד סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ גנוצ
 זדנוא קיטירק ןייז ןליפא טָאה םכילע םולש .ןעמונעגרעביא ןוא טּפַאכעגפיוא
 וליפא ,ןבעל ןשידיי ןרַאפ שינעדנעטשרַאפ ןוא םימחר ,טייקסטוג טימ ןבעגעג
 -ינוא ליפ ױזַא ןזָאלבעגנײרַא רע טָאה תולפש רענעפורעג ױזַא רעזדנוא ןיא
 ןוא רעקלעפ עלַא טימ טכיילגעגסיוא זדנוא טָאה רע זַא ,םעטָא ןלַאסרעוו
 סָאד ןעזרעד טָאה ץרּפ .ךעלשטנעמ עניילק ערעזדנוא וצ ץרא ךרד טנָאמעג
 ןבעל עשידיי סָאד ןעמונעג טָאה רע .קלָאפ רעזדנוא ןופ המשנ יד ןוא טכיל
 ןעמ יװ ,ןָאטעג שוק ַא שממ סע ןוא עטָאלב רעד ןופ ןביוהעגפיוא סע ןוא
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 ןייז ייב ,תוכז םעד ןעקנעדעג ןזומ ןשַא םולש טעוו'מ .עמייש ַא שוק ַא טיג

 סָאװ ,רעד ןעוועג רע זיא ערעגניי יד ןופ זַא ,זדנוא ןופ טײקדמערפענּפָא רעצנַאג

 ייברעד ןוא ןבעל ןשידיי ןופ טייקידבוט-םוי-תבש יד ןעוועג ךישממ טָאה

 ױזַא ךיז ןלעטש ריא רַאפ סָאװ ,ךָאװ יד ןעוועג ללחמ טשינ הלילח רע טָאה

 .רעצַאשּפָא ענעקורט ערעזדנוא ןייא

 טָאה יז .ךורברעביא ןפיט ַא טכַאמעגכרוד טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד

 .סעיציביהניא עשירָאטַאמרָאפער ךס ַא ןוא ןסקעלּפמָאק ךס ַא ןופ טײרּפַאב ךיז

 רעשידיי רעד טימ ךיז ןגירק ןקידרדסכ םעד ןופ ןרָאװעג רוטּפ זיא יז

 -עטיל עשידיי יד זַא ,טגָאזעג טלָאוװכ .רבע ןשידיי םעד טימ ןוא טרַאװנגעק

 ןגָארקעג ביל תמא ןַא ףיוא עקַאט טָאה ,טרעדנוהרָאי ןבלַאה ןטצעל ןופ רוטַאר

 סָאד ןצישַאב וצ בָאגפיא םעד טלעטשעג ךיז טָאה יז ןוא עילימ עשידיי יד

 ןופ דלעפ סָאד טזָאלרַאפ טָאה יז .סרעדיײרַאב יילרעלכ ןופ קלָאפ עשידיי

 -נייש ןעגנערבוצניירַא רָאנ טינ ןעמונעג ךיז טָאה יז ןוא ײרעכַאלסיױא-טסבלעז

 רעקידנריטסיזקע רעד ףיוא ןזייוואוצנָא ךיוא רָאנ ,ןבעל ןשידיי ןיא טייק

 .ןבעל ןשידיי ןופ טייקנייש

 ןופ ,םזינויצ ןופ סקואוו םעד טרעטשעג טינ טָאה םזיתולג רעד טָא ןוא

 םעד ןופ ,ןשירָאטַאלימיסַא םעד טינ ןוא ןלַאנָאיצַאנ םעד --- םזינויצ ןתמא

 ,ןבעל ןשידיי םוצ האנש סיוא ןבעל ןשידיי ןופ ןפָאלעג טינ זיא סָאװ םזינויצ

 "טא ןַא ןיא ןוא ,ןדָאב םענעגייא ןַא ףיוא ידכ ,טפַאשביל סיורג סיוא רָאנ

 ןוא ןטייקנייש עקיזָאד יד ןריוויטלוק ןענעק ֹוצ ,טפַאשביל ןופ רעפסָאמ

 .ןכעלרעהרַאפ רעמ ךָאנ ייז

 -ָאירָאטסיה עשידיי יד זַא ,ןרעװ טגָאזעג ָאד זומ ןרעיודַאב ןסיורג םוצ

 רעקיזָאד רעד ןעגנַאגעגכָאנ טינ ,ןעמַאנסיױא קיניײוװ רעייז טימ ,זיא עיפַארג

 טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד סָאװ ,ןבעל ןשידיי ןיא עיצולָאװער רעטפיטרַאפ

 טזגורבעג ץלַא ךָאנ ךיז ןבָאה רעביירש-עטכישעג עשידיי יד .טכַארבעגניײרַא

 יד ןיהואוו .ןטּפשמרַאפ ןוא ןפָארטש ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא טסעכעג ךיז ןוא

 ,לארשי-ץרא ןייק ,ןפור טלָאװעג טינ זדנוא ןבָאה רעקירָאטסיה עשידיי

 ענרעדָאמ ייווצ טימ ןצונַאב ןלעו ךיז לָאז'כ ןעוו) ןַאשזדיב-ָאריב ןייק רעדָא

 "מוא .ןבעל ןשידיי ןפיוא הזגור טימ ןָאטעג ץלַא סע ייז ןבָאה (ןדָאּפיטנַא

 ףיוא ןעגנַאגעג ,רעביירש-עטכישעג ערעיינ ןוא עיינ יד ,ייז ןענייז טסואוװַאב

 עשידיי יד .טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאפ םעד ןופ געוו םענעטָארטעגסיױא םער

 ַא ןזייװַאב ךיז לָאז'ס זַא ,טנייוועגסיוא ןגיוא יד שממ טָאה רוטַארעטיל

 ןעמוקעג רעבָא ,טייצ רעזדנוא ןופ טסייג ןיא ,טייצ רעזדנוא ןופ רעקירָאטסיה

 לייוו ,רעגָאז-תמא טשינ --- ןטסיתמא עזייב ןוא רעפָארטש עטלַאק ץלַא ןענייז

 םזיתמא רָאנ ,עבטמ רעד ןופ ןטייז עדייב טעז תמא לייוו ,קיטכיל זיא תמא

 -ָאיצַאניַא ןַא טימ ,ןטנעמוקָאד טרירפישעד סָאװ ,גנוגעווַאב ענעקורט ַא יו

 .סעטיוויטקעיבָא רעשירָארוקָארּפ ןוא רעלַאנ
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 רעד ליפיוו ,ייוו ,ייוו .רעקנעש ןקיבלעז םעד ןעמענ רימָאל לשמ ַא רַאפ
 ענייז ןיא .רעביירש-עטכישעג עשידיי ןופ טּפַאכעגנײרַא סע טָאה רעקנעש
 טָאה םיא .סרעטסיולק יד ןופ ןעלסילש יד טגיילעגניירא ןעמ טָאה טנעה
 עמערָא יד ןופ יא ,םיצירּפ יד ןופ יא ,סנגעמרַאפ עלַא יד ןבעגעגרעביא ןעמ
 זיא םיא ייב סָאװ ,קינטנעצָארּפ םעד רַאפ טכַאמעג ןעמ טָאה םיא .םירעיוּפ
 ,רעקנעש םעד .טנכשמרַאפ ןגעלעג םוטרעױּפ עטרוכישרַאפ עצנַאג סָאד
 "טולב עלַא רַאפ ךעלטרָאװטנארַאפ טכַאמעג ןעמ טָאה ,יקסניצשעל רבה

 -טולב יד שזַא טָאה ןעמ זַא ,טייקמורפ רעשירָאטסיה ַאזַא טימ ,ןדיי ףיוא רעדעג
 ,רעביירש-עטכישעג רעשידיי ַא ןעמוק טזומעג ךָאד טָאה .טקיטנערַאב רעדעב
 ,טנעה עקשייוג-שידיי ןופ רעקנעש ןשידיי םעד ןזיילוצסיוא ןכוז לָאז סָאװ
 עכעלטע ןופ ןבָאה סָאװ ןוא ןרעדָא יד טרעביירטעג שממ םיא ןבָאה סָאװ
 ףיוא ןוא רעייפ ַא ןזָאלבעגפיוא רעװָאנַאה ןתנ ןופ דייר ערעגָאמ ןוא עמערָא
 ,רעקנעש ןשידיי ןעמערָא םעד טנערברַאפ שממ םיא

 טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל עשידיי עיינ יד זַא ,וצרעד ןריפ טזומעג טָאה'ס
 -ייא ןַא סריא ןרעכעג ךיוא לָאז ,האנש-טסבלעז ןופ סנטָאש יד ןבירטרַאּפ
 ןריבורּפוצסיוא ךיז טניול'ס זַא ןעזנייא לָאז סָאװ ,רעקירָאטסיה םענעג
 יד ,טּפשמ ןעגנערטש ןוא ןיד ליפיוזַא ךָאנ ,לארשי תבהא ןופ דָאטעמ םעד
 תבהא רעקיזָאד רעד וצ געוו םעד ןזיוועג טָאה רוטַארעטיל עשידיי ערעיינ
 ,ןצנַאלפוצנייא ןזיוװַאב טינ טָאה רוטַארעטיל "עשינָאגרַאשז; יד סָאװ ,לארשי
 ןוא עקיטפיג ַא ןעוועג זיא ערעזדנוא רעביירש עטשרע יד ןופ עריטַאס יד
 ןופ ןגיוא יד טנפעעג שממ ןבָאה רעביירש עשידיי עיינ יד .עקידרעטעמ ַא
 ףיוא טנעמַאטסעט םעיינ םעד טריזַארפַארַאּפ שיטקַאפ ןבָאה ייז ןעוו ,קלָאפ
 -ץטיל עשידיי עיינ יד .ןכש ןייד יוו ןילַא ךיז ביל בָאה --- ןרעיינ ךָאנ ַא
 ןוא ןײלַא ךיז ףיוא קלָאפ ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד טרירטנעצנָאק טָאה רוטָאר
 ןעמערַאװ ףיוא ןרָאװעג ןטיבעגסיוא זיא עריטַאס .תורצוא ענעגייא ףיוא
 ,גנוביוהרעד ףיוא --- ײרעכַאלּפָא ,רָאמוה

 ,טרעדנוהרָאי ןבלָאה ןצנַאג ַא ףיוא ,ןענייז רעביירש-עטכישעג עשידיי יד
 רימ טשינ .גנומערטש רעיינ רעקיזָאד רעד ןופ קילעטשרעטניה ןעוועג
 עשידיי סָאד ןטסָאמעג ץלַא ךָאנ ןבָאה סָאװ ייז רָאנ ,םינלטב יד ןעוועג ןענייז
 ,האנש רעטנשריעג ןוא רענעמונעגרעביא ןֹופ ךעלצירּפש טימ ןבעל

 ,ןטיסמָאנָאקע ענעדיײשרַאפ ךיוא רָאנ ,רעביירש"עטכישעג יד רָאנ טינ ןוא
 ,ןבעל ןשידיי ןופ ןסַאּפ ןטינשעג ןבָאה סָאװ ,רעקיטסיטַאטס ןוא ןגָאלָאיצָאס
 סָאװ ןסָאמ טימ ןבעל קידמיסינ רעזדנוא וצ ןטָארטעגוצ ןענייז ייז לייוו
 רעד ןופ עירעפירעּפ רעד ןיא ךיז קידנעיירד .דמערפ-זייא זדנוא ןענייז
 ּפָאקסָארקימ ַא ןגָארטעגמורַא רדסכ ייז ןבָאה עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי
 -ַאב םיא ,רעקיוה ןשירַאטעלָארּפ רעדָא ןשירענרעל ןשידיי םעד טכוזעג ןוא
 עטסרעטצניפ יד טגָאזעגסיױארָאפ ןוא ןזָאנגַאיד טלעטשעג ,ןטייז עלַא ןופ טּפַאט
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 ןפערט וצ ץנוק ןייק טינ זיא'ס --- ןפָארטעג ייז ןבָאה יאדווא .,ןזָאנגָארּפ
 ןוא טפערט'מ זיב ,טפנוקוצ רעשידיי רערעטצניפ רעד ןופ גנַאל ױזַא טדער'מ
 ןוא ןפַארט עלַא ןפערטרעביא רעצכעפערט יד רָאנ ,ןעמ טפערט רָאנ טינ
 סָאװ ,טײקמערַאװ רעד טימ ןָאט וצ סָאד טָאה סָאװ רעבָא ,ןשינעפערט
 ?ןגיוא יד טקוקעגסיוא שממ שטנעמ רעשידיי רעד טָאה ריא ףיוא

 ןופ רעטסייג יד ןפורסיורַא ןייא ןיא ןטלַאה רדסכ טינ ןעמ לָאז ןוא

 ןעוו ,דייר-ףָארטש טימ קלָאפ עשידיי סָאד טשטייבעג ןבָאה סָאװ ,םיאיבנ יד
 תוחּפה לכל טָאה עיטַארקָאעט עשידיי ַא ןעוו ,טכַאמ טַאהעג טָאה קלָאפ סָאד
 ַא ןופ טניוו ןפיוא יורטש ןעוועג טינ זיא ןוא לרוג םענעגייא ריא טדימשעג
 .ןשינעעשעג ןוא ןקילגמוא עטרינישזניא-דמערפ ןוא טלעוו רעדמערפ

 ןעזרַאפ טָאה יקסניצשעל טניירפ סָאװ רעדנואוו ַא רַאפרעד זיא רימ
 ןעוו וליפא ,ןעמוק טזומעג טָאה סענעמ יװ רעקירָאטסיה רעגייטש ַאזַא זַא
 רעשירעלטסניק ַא ןופ טקודָארּפ ַא יו ןרעוו ןפורעגסױרַא זיולב לָאז רע
 רעד ןופ ץַאשרעביא ןוא ץַאשּפָא םעד ןיא עיצַאטנעירָא רעיינ ַא ןופ ,ץנעדנעט

 ,ץנעטסיזקע רעשידיי

 -לעוו/ ,עיגָאלָאעדיא רעד ןגעוו טדער יקסניצשעל רבח יװ ןפוא םעד ןיא

 ,"קלָאפ םעד טקידערּפעג ןעבָאה רימ עכלעוו ןוא טּפַאכרַאפ זדנוא טָאה עכ
 ,תומימת רעד ןופ סעּפע ןַארַאפ זיא ,סַאלקלטימ ןגעק ףמַאק םעד קידנענָאטַאב

 ךיז טָאה רע ןעוו ,ןזיװעגסױרַא טָאה רָאטקַאדער רענעזעוועג ַא סניימ סָאװ
 רימ .זָאנ רעד רעטנוא םיא ייב ,עיגילער ןופ ךעלטשער ףיוא ןסױטשעגנָא
 ןכַאמ רוּפיכ םוי םוא ןעמוקעג ,ןייז סע לָאז טדערעגסיוא טינ ,טלָאמעד ןענייז
 טזומעג טָאה ןוא גנוטייצ ןגרָאמ א ןעוועג זיא סָאװ ,"טײהרַאװ עיינ; יד
 ןיב ,טסילַאנרושז רעגנוי ַא ןעוועג ןיב ךיא .ךעלגעטיגָאט טלעוו יד ןקילגַאב

 טגערפעגכָאנ רימ ייב ךיז טָאה רעלימ יאול .רעטשרע רעד ןעמוקעג ךיא
 זיא סָאװ ,רעמירד .ה טסיאייסע ןוא גרוטַאמַארד םעד ,טניירפ ןיימ ףיוא
 ןרעלימ בָאה ךיא ןעוו .עיצקַאדער ןיא טנַאה "ענירג,, ַא ןעוועג ךיוא טלָאמעד

 ןענװַאד ןיירַא לוש ןיא ןעגנַאגעג זיא רעמירד זַא ,טרעלקרעד קיטליגכיילג
 עקידארומ ןכַאמ ןוא טנַאה עקניל ענעגייא יד ןסייב ןעמונעג רעלימ טָאה
 ןעוועג זיא רע ןעוו ,טנַאה רעקיטש ןסייב ֹוצ עבט ַא ןבָאה טגעלפ רע .תולוק
 | .סעכ ןיא

 לָאז ,שינרעטצניפ ןגעק טפמעקעג בָאה ךיא סָאװ ןרָאי עלַא יד ךָאנ ---
 --- !וא-ַא ,גנילרעטסניפ ַא ןטעברַא עיצקַאדער רענעגייא ןיימ ןיא רימ ייב
 ףמַאק ןייז סָאװ סָארדרַאפ ןופ טנייוועג טעמכ ןוא טנַאה יד ןסיבעג רע טָאה
 ןוא טעניבַאק ןיא ךיז וצ ןײרַא זיא רע רעדייא ןוא ,ןלַאפעגכרוד זיא
 סיָאטסלָאט םינּפ ןיא ןָאטעג ףרָאװ ַא רימ רע טָאה ,סעכ טימ ריט יד טקַאהרַאפ
 ! ימט טסַאלװ --- טרָאװ

 ,יקסניצשעל רבח ןופ לקיטרַא םעד ןיא ךיז טעז תומימת רעד ןופ סעּפע
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 עלַא יד ךָאנ סָאװ ,לביארַאפ םעד ןיא ךיז טעז סורדרַאפ םעד ןופ לסיבַא
 וצ טגָאװ ןוא רעקירָאטסיה ַא טמוק סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןעגנוקידערּפ
 ןשידיי םעד ןופ ןוא רעקנעש ןשידיי םעד ןופ טײקמערַאװ לסיבַא טימ ןדייר
 .סַאלקלטימ

 רעד ייב ןעייטש ןרַאבלטיממוא; ןגעוו טפַאשקנעב טימ טדער יקסניצשעל
 יקסניצשעל עגעלָאק רימ לָאז רעבָא ."ּפַאש םעד ןפרַאװ טינ ןגעוו ןוא "ןישַאמ

 ייב טײקשירַאטעלָארּפ רעקידנטלַאהנָא ןַא רַאפ ףמַאק רעד סָאװ ,ןייז לחומ

 ןלָאז ייז זַא ןדיי ענשַאּפערָאה וצ טעבעג ַא יו קידנעטש רימ טגנילק ןדיי
 ,גיוא זייב ַא ןגעק ןצישַאב ,טנעה עסַאלב יד טימ ,ןטנעגילעטניא יד ,זדנוא
 .רעטעברַא ןופ עיצרָאּפָארּפ רעקירעהעג ַא טימ

 טביוה ןטרָאד זַא ,דנַאלוװילק ןיא טלייצרעד טלעמונַא רימ ןעמ טָאה טָא

 -עגנייא זיא ײרעלָאטס:רעטסיײמ .רעילָאטס-יױוב רעד ןלעפסיוא קרַאטש ןָא
 סעטַאט ןופ ןעגנַאגעגרעביא זיא'ס ןוא טנעה יד ןיא ןשטייד יד ייב ןענַאטש
 יו תוכאלמ ערעסעב טקעדטנַא רעדניק יד ןבָאה םיצולּפ רעבָא ,רעדניק וצ
 ,עדימ ןופ טנעה יד ןיא טגיל ךַאפ עטריציפילַאװק עצנַאג סָאד ןוא יירעלָאטס
 ,ןןשטנעמ ערעטלע

 דנַאלגנע ןיא סיזירק-ןליוק ןופ תוביס יד זַא ,ןטרעּפסקע ךיוא ךָאד ןגָאז |
 יד ןדניװשרַאפ ןָא זייווכעלסיב ןביוה'ס סָאװ ,טקַאפ םעד ןיא ןכוז ןעמ ףרַאד
 ,דרע רעד רעטנוא ןכירק טינ רעמ ןליוו רעדניק יד .תוחּפשמ רעבערג-ןליוק
 רעכעלטינשכרוד רעד זיא ןטנעגעג ךס ַא ןיא .טיורב רעייז ןבָארגוצסיוא
 ןשטנעמ ערעגניי ןייק ןוא ,רָאי 88 טלַא טציא דנַאלגנע ןיא רעבערג-ןליוק
 .דרע רעד ןופ םירעדעג יד ןיא ןכירקמורַא טינ ןליוו

 רעדָא ,רעבערג-ןליוק ףיוא "טימעסיטנַא; ןייק ןרעװ טינ טעװ רענייק
 ערעסעב טקעמשרעד ןבָאה רעדניק ערעייז סָאװ ,סערַאילָאטס עשטייד ףיוא
 רעקיזָאד רעד רַאפ רדסכ ןרעטיצ רימ ביוא .תוסנרּפ עקידהסנרּפ רעמ ןוא
 זיא שינרעטיצ-טּפיוה יד ןוא --- ןבעל ןשידיי ןיא קימָאנָאקע רעטרעדנעעג
 םעד טינ רימ ןבָאה סָאװרַאט --- ןרָאװעג טשערדעגסיוא לָאמ רעטרעדנוה ןיוש
 רעירָאטעלַארּפ ענעבילברַאפ יד ףיוא טרָאװ ןברַאה ןטימ ןעיײרשוצנָא טומ
 רעד ןופ רעדניק ערעייז ןסיײרוצּפָא ןגעוורעד טינ ןלָאז ייז זַא ,ערעזדנוא
 יד ןופ ןביוהוצנָא רשוי ַא ןעוועג רָאג טלָאװ רשפא .ּפַאש ןופ רעדָא ,ןישַאמ
 יד ןיא עקיליוויירפ יוװ ןקיש ייז ןוא ,ךעלקינייא רעדָא ,רעדניק ענעגייא
 -עסיטנַא ןגעק עינַאּפמַאק-קערש ַא ןיא ,ײמרַא עקיליוויירפ ןימ ַא --- רעּפעש
 ?ןטייז עלַא ןופ זדנוא ףיוא טרעיול סָאװ ,אנוש ןשיטימ

 "עג יד ןבעגעג זדנוא טרעװ לָאמַא ?עטכישעג ךעלטנגייא זיא סָאװ
 טָא .עטכישעג ןיא טרעווילגרַאפ טרעװ טרַאװנגעק יד יװ ןעז וצ טייהנגעל
 זדנוא ןבָאה סָאװ ,םיחילש ךס ַא ןעמוקעג סנטצעל לאטרעמָאי ןופ ןענייז
 ,םירסומ ןגעוו ,ָאטעג רעד ןיא עיצַארענעגעד רעקידארומ רעד ןגעוו טלייצרעד
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 -נייא רעדורב ןגעוו ,םירעוו ענעטָארטעצ יװ ,ןשטנעמ ןגעוו ,םינדחּפ ןגעוו
 -רעלטיה ןרעטצניפ ןופ שטייב רעד רעטנוא ,לגרָאג סרעדורב ןיא ןסיבעג
 ,םישזער

 זיא ןגעווטסעדנופ .ןסורג עכלעזַא טימ ןבעל וצ רעווש ןעוועג זיא'ס
 רעזדנוא ןיא רָאי ףניפ עטסקידארומ יד ןופ עטכישעג יד ןרָאװעג טינ ריש סָאד
 "עגסיוא קיטייו סיורג טימ ןבָאה ,רעביירש עשידיי ,זדנוא ןופ ךס ַא ,ןבעל
 רימ זַא ,ןגיל רעקידמיואמ א זיא סָאד זַא ,רקשו אוש זיא סָאד זַא ,ןעירש
 -גענָאילימ ךָאנ ןרעוו לָאז קילגמוא רעקינָאילימ רעזדנוא זַא ןזָאלרעד טינ ןלעוו
 .רעכעלקילגמוא ךַאפ

 ןײלַא יקסניצשעל רבח יו ,טסיצילבוּפ רעבושח ַאזַא וליפא ךָאד טָאה
 ןדיײ-ָאטעג יד ייב טייקשידלעה רעמ ןענָאמ ןעמונעג ןוא ןדנעל יד טרוגעגנָא
 ןבעל ןיא ןעגנַאגעג ױזַא םיא זיא'ס סָאװ ,ןייטשרַאפ וצ רעווש ןעוועג זיא'ס
 ןרָאװעג טקינײּפעג ןענייז סָאװ ,ןדיי יד ןופ תונדחּפ רעד ףיוא ןזייוואוצנָא
 ,תומשנ עקילייה ערעייז טכיוהעגסיוא ןבָאה ייז רעדייא ,תותימ ןענָאילימ טימ
 ןיימ טימ םעד ףיוא ןרעפטנעוצּפָא ןעגנואווצעג טליפעג טלָאמעד ךיז בָאה ךיא
 טינ ןביג רימ זַא ,יירשעגסיוא ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,"ןידת לא; --- דיל
 םיכסמ ,ָאי ,קילגמוא רעזדנוא ןופ "עטכישעג , ַאזַא ףיוא המכסה רעזדנוא
 טזָאל סָאװ ,עטכישעג ַא קירוצ ןפרַאװ רימ .,ףירגַאב רעקיטכיר רעד זיא ןייז

 ,לארשי-ץרא רעסיוא ,ָא-ָאד ןבעל וצ גנונעפָאה ןַאּפש ןייק רעביא טינ זדנוא
 ,רָאא עכעלטע ענייש ןבעל וצ טרעשַאב ךָאנ זדנוא זיא'ס ואוו

 "עג רעשידיי רעד ןופ טָאג רעקידמימחר רעטוג רעד טוט עשז סָאװ
 ןשטנעמ עכלעזַא ןופ עטכישעג עשידיי ןרעה ןביוהעגנָא רימ ןבָאה ?עטכיש
 רעדליב ןלָאמעג ןבָאה סָאװ ,יקצעשזרָאװד .רד ,ןייטשנרעב .רד ,ןַאמדייז .רד יוו
 -עג ןופ ,םזיאָארעה ןופ ,דנַאטשרעדיװ ןופ ,שפנ תריסמ ןכעלרעדנואוו ןופ

 . ןופ ,סעזַאב-רוטלוק ןופ ,ןגרָאז עקיטסייג ןופ ,השודק ןֹופ ,ּפָאק םענעביוה
 ,טיוט ןופ טכיזעגנָא ןיא ,טיובעג ןבָאה ןדיי ערעזדנוא סָאװ ,עצנַאג ןעגנוטסעפ
 ןענייז עטכישעג יד טָא .עטכישעג עשידיי טשרע זיא ,טניירפ עניימ ,סָאד
 ןיא ,לארשי תבהא ןופ טסייג ןיא ןבירשעג ךיז טָאה יז לייוו ,לבקמ רימ
 טסייג ןיא ,ןגרָאמ ףיוא גנונעפָאה ןופ טסייג ןיא ,טפנוקוצ רעזדנוא ןופ טסייג
 ןוא רעדניק ערעזדנוא ןבעגרעביא ןענעק רימ סָאװ ,השורי רעקיטיונ ַא ןופ
 .רעדניק-סדניק

 סָאד .ןיינ ?עטכישעג רעזדנוא וצ גנַאגוצ רעלַאטנעמיטנעס ַא סָאד זיא
 עטלַאק טימ .המחנ ןופ טסייג ןיא ךיז טביירש סָאװ עירָאטסיה עשידיי יד זיא
 ךיילג זומ קלָאפ עצנַאג סָאד .ימע ומחנ ,ומחנ ןגָאז טינ ןעמ ןעק ןרעפיצ
 ןדניבוצא ןיוש ךיז ןענעק סָאװ ,עכעלקילג יד רָאנ טינ ןוא ,ןרעוו טסיירטעג
 ,"דנַאל וצ ,ןדָאב וצ ,דרע וצ

 טָאה סָאװ ,"לארשי תבהא עטכידעג וצ; יד טינ רַאפרעד ךימ טרַא
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 ליפיו ,טינ ריש ןייק רָאג טָאה'ס .ץנערעפנָאקדָאוװיי רעד ייב טשרעהעג

 סָאװ ,דחּפ םעד ןופ ןלייהוצסיוא ךיז ידכ ,ןבָאה ןפרַאד רימ לארשי תבהא

 ןרָאא יד ןיא בעל סָאד טמסרַאפ עטעװעטַארעג ןענָאילימ יד ,זדנוא טָאה

 יז געמ .רעטכידעג ךָאנ ןייז לארשי תבהא יד געמ .קילגמוא רעזדנוא ןופ

 ןָאטנָא יז געמ ןוא עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי רעד ןיא ךיוא ןענעבנגניײרַא ךיז

 ערעזדנוא ,טינ ירמגל טדַאש'ס .שובלמ ןקידבוט-םוי ַא ןיא ןבעל רעזדנוא

 .ןייז ללחמ טשינ יווייס רימ ןלעֹוו געט-ןכָאװ ערעטיב ןוא עשיטסילַאער

 רעבָא רָאט ןעמ .ןרעפיצ-ןכָאװ ײלרעלַא רַאפ םזילַאער גונעג ןביילב טעווס

 סָאװ ,ץנעטסיזקע רעזדנוא ןופ סנ םעד טלַאװג טימ ןעמענוצ טינ זדנוא ייב

 סענעמ רבח ביוא ןוא .ןזָאנגָארּפ עקירעיורט ןוא ןרעפיצ עלַא ןופ טכַאל

 עטָאּפַאק עקידתבש ַא ןָאטעגנָא םיא ,רעקנעש ןשידיי םעד טצוּפעגסיױא טָאה

 -לעמכ ןופ "רעכַאזרוארַאפ, סיוא ןוא ףרואווסיוא סיוא רַאפ טכַאמעג םיא ןוא

 טבעלעג גנַאל ױזַא ןבָאה רימ .סיוא טינ רוסא טכַאמ .,ןעמָארגָאּפ סיקצינ

 רימָאל ןבעל רעזדנוא ןופ קיטירק רעשירעטעּפשּפָא ,רעקידנטכינרַאפ טימ

 .גנוכעלרעהרַאפ ןוא ביול טימ ןבעל ןריבורּפ

 ךרָאב רעשידיי ַא ןוא קדצ-רדנ ַא ןנעוו

 רעד ןגעװ טדערעג טלעמונַא ןעמ טָאה רעביירש ןופ הביסמ ַא ןיא

 ַא ןגעוו יוװ רָאנ ,עיצַארָאקעד רעשרענעמ ַא ןגעוו יו טשינ ,דרָאב רעשידיי

 ןילַא ןדיי ייב זיא דרָאב יד ןלָאג ףיוא טָאברַאפ רעד .םוטרעריטרַאמ קיטש

 טָאה ןעמ לייו ,ריױשעגמורַא טָאברַאפ םעד טָאה ןעמ .תולג ןיא ןעוועג

 .רעסעמלָאג ןפיוא זיולב לח ןעוועג זיא ןלָאג ףיוא גָאזרַאפ רעד זַא ,ןזיועגנָא

 טימ רָאה יד ןטכינרַאפ וצ ןעועג ריתמ וליפא ןבָאה ןדיי עשיסקָאדָאטרָא

 ןיוש רימ ןטלַאה טציא .סרעדיױּפ עקידעקעמש קרַאטש טשינ ןוא עפרַאש

 ןיא ןײרַא טינ ןענעכער ןדיי עמורפ וליפא סָאװ ,רָאזיער ןשירטקעלע םייב

 .רעסעמלָאג ןופ עירָאגעטַאק רעד

 ןיא טָאה ןטייצ עשיטימעס ןופ ךָאנ טמַאטש סָאװ ,דרָאב עשידיי יד |

 ,סַאג רעד וצ ךיז קידנסַאּפוצ ,ןזָאפרָאמַאטעמ ךס ַא טכַאמעגכרוד תולג

 ןיא םיױג יד קרַאטש וצ ךיז ןפרַאװ טשינ וצ ,לדנַאה םוצ ,ןדנעטשמוא וצ

 ןטלַאהעג ןבָאה ןיילַא םייוג ןעוו ,ןטייצ ןעוועג ןענייז'ס שטָאכ) ןײרַא ןגיוא יד

 ןרָאװעג ריא ןֹופ זיא'ס זיב ,(טײקשיטַארקָאטסירַא ןופ ןכייצ ַא יו דרָאב יד

 שינזח קידװעעזנָא םיוק ַא ,לדרעב-ץמק ַא ,לדרעב ןריושעג-שיליכשמ ַא

 ןצנַאגניא זיא דרָאב יד זיב --- ןוא ,ןברוחל רכז ַא יו רָאה רָאּפ ַא ,לדרעב

 ,ןדנואוושרַאפ
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 רעשידיי ַא ףיוא רימחמ ןסיורג ַא ןגעוו ןלייצרעד ָאד ליוו ךיא רעבָא
 ,דרָאב ַא ןגָארט וצ ןדיי ַא רַאפ בוח ַא זיא'ס זַא ,ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,דרָאב
 ַא ןעוװעג אקווד זיא "טסידרָאבש רעכעלסימָארּפמָאקמוא ןוא רימחמ רעד
 ךיז טָאה סָאװ ןוא טרעדנוהרָאי ןטנעצכַא ןיא טבעלעג טָאה סָאװ ,טסירק

 ןטלעז ,טנַאקַאב זיא רימ טייוו יו ףיוא ,זיא טסירק םעד ןגעוו .ןעוועג רייגמ
 טָאה ןעמ ביוא ,קפס ןסיֹורג ַא בָאה ךיא ןוא שידיי ןיא ןרָאװעג ןבירשעג
 עשידיי זַא ,יאדכ רעכיז זיא'ס ןוא .שיאערבעה ןיא ןבירשעג םיא ןגעוו
 ַא זיא'ס .קדצ-רג ןקידריװקרעמ םעד טימ ןענעקַאב ךיז ןלָאז סרענעייל
 רג םעד ןבָאה ןגרוטַאמַארד רעדָא ןטסילעװָאנ עשידיי סָאװ ,רעדנואוו סיורג
 .ןוקית ןשירעלטסניק ןטנידרַאפ ןייק ןבעגעג טינ

 א ןעועג זיא רע .רעו עדַאיל ַא ןעוועג טינ זיא רג רעקיזָאד רעד
 ןשילגנע ןופ דילגטימ ַא ןרעוו וצ ןזיװַאב ןיוש רע טָאה רָאי 24 וצ ןוא דרָאל

 רעד ןופ רעריפ רערעלוקעס רעד ןעוועג רע זיא רָאי 29 וצ ,טנעמַאלרַאּפ
 ,דנַאלגנע ץנַאג ןיא עכריק רעשיטנַאטסעטָארּפ

 1780 ןיא ןָאדנָאל ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא ןָאדרָאג שזדרָאשזד דרָאל
 טָאה טייצ רעצרוק רעד ןיא רעבָא ,רָאי 43 זיולב טבעלעג טָאה רע ןוא
 ןעק ,ןָאדרָאג ןעמָאנ ןייז .דנַאלגנע טמערוטשעגפיוא לָאמניא טינ רע
 -החּפשמ סנעמעוו ,ןָאריײב טעָאּפ םעד טימ טפַאשהבורק ףיוא ןזייוו וליפא
 .ןָאדרָאג ןעוועג ךיוא זיא ןעמָאנ

 ןייז ןעוועג זיא רעטייוצ רעד שזדרָאשזד גינעק יו רערעדנַא ןייק טינ
 טקידנעעג טָאה ןיילַא רע ןוא ,קויד ַא ןעוועג זיא עטַאט ןייז .רעטָאפ-ףיוט
 םהרבא רב לארשי -- ץלָאטש ןבירשעגרעטנוא ךיז ןוא קדצ"רג רעתמא ןַא יוו
 .ןָאדרָאג .שזד

 ַא רַאפ טצונעגסיוא סנעקיד סלרַאשט טָאה המשנ עקיאורמוא יד טָא
 קינייװ רעייז םיא ףיוא ךיז ןבָאה ןדיי רָאנ ,עלעװָאנ ַא רענייז ןיא רעטקַארַאכ
 ,טקוקעגמוא

 ,טנַאטסעטָארּפ רעסייה ַא יו ,ןָאדרָאג שזדרָאשזד דרָאל טָאה 1780 ןיא
 עשילױטַאק ןוא םזיצילָאטַאק ןגעק ןָאדנָאל ןיא סעיצַארטסנָאמעד טריפעגנָא
 עטסנרע ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענייז סעיצַארטסנָאמעד יד .,ןצעזעג
 "ןָאדרָאג, יד יװ טנַאקַאב עטכישעג רעשילגנע רעד ןיא ןענייז סָאװ ,ןטָאיַאר
 רעבָא ,טָאררַאפ רַאפ טּפשמעג ןוא טריטסערַא םיא טָאה ןעמ ."ןטָאיַאר
 .ןרָאװעג טיײרפַאב זיא רע

 ןרָאװעג זיא רע .םזיפיסַאּפ וצ טריפרעד םיא טָאה םזיטנַאטסעטָארּפ ןייז
 םיא טָאה םזיפיסַאּפ ןייז דָארג ןוא ,רעפמעק-המחלמייטנַא רעקימַאלפ ַא
 ןדיי טימ גנורעטנענרעד ַא וצ טכַארבעג

 ןענייז ןדיי יד זַא ,טדערעגנייא ךיז טָאה ןָאדרָאג שזדרָאשזד דרָאל
 אשי אל ַא טלעװ רעד ןבעגעג טָאה סָאװ קלָאפ סָאד זַא ,טכַאמ עסיורג ַא
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 ןעגנערב ןלעװ רָאנ לָאז'ס ןעוו ,ןָאטּפױא ךס ַא רָאג ןָאק ,ברח יוג לא יוג
 ,טלעוו רעד ףיוא םולש ןקיביײא

 טסיפיסַאּפ ַא ןרָאװעג טנַאטסעטָארּפ ַא ןופ זיא סָאװ ןַאמרעגנוי רעד
 ,קיטילָאּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ךָאק עמַאס ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה ןוא
 ,טנעמַאלרַאּפ ןופ ןטַאטוּפעד יד וצ ווירב ןביירש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה
 .רעוועג ןופ גנוטעברַאסיױוא יד ןטָאברַאפ וצ ןעז ןלָאז ייז זַא

 ןדיי זַא ,ןטלַאהעג טָאה רעריפ-המחלמ-יטנַא רעשיטסילַאעדיא רעד
 רעפמעק יװ ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא ןייז ןפרַאד ,םולש ןופ קלָאפ ַא יו

 תואוולה ןבעג ןגָאזּפָא ךיז ןפרַאד ןטסיסנַאניפ עשידיי זַא ןוא ,המחלמ ןגעק
 : .ןקעווצ-המחלמ רַאפ

 וצ ןוא דניל סיאלע וצ; ווירב ַא ןבירשעג רע טָאה טייצ רענעי וצ
 "דיי עשטייד יד וצ ןוא ןָאמָאלָאס ןעטיינ וצ ןוא ןדיי עשיזעגוטרָאּפ יד
 ןָאדרָאג דרָאל זַא ,טזייוו ,1785 טסוגיוא רעט26 טריטַאד זיא סָאװ ווירב רעד
 עשיאערבעה ייווצ ןיירַא טפרַאװ רע לייוו ,שיאערבעה טנעקעג לסיבַא טָאה
 ןעוועג ןיוש זיא ןָאדרָאג זַא ,ןעז ןעמ ןעק ווירב ןופ טסקעט ןטיול .ןזַארפ
 ,םזיפיסַאּפ ןיא רָאנ טינ ,טייקשידיי ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש

 -רַאפ טריפעג טייצ רענעי וצ ןיֹוש טָאה רע זַא ,גנוניימ ַא וליפא ןַארַאפ
 םיא לָאז רע זַא ,ףיש (היבוט) עלעוועט בר רענָאדנַאל םעד טימ ןעגנולדנַאה
 ןדיי יד לייו ,טגָאזעגּפָא םיא טָאה בר רענָאדנָאל רעד רעבָא ,ןייז רייגמ
 ףיוא דנַאלגנע ןייק ןרָאװעג טזָאלעגנײרַא רעירפ רָאי טרעדנוה טימ ןענייז
 ןשיווצ הנומא עשידיי יד ןטײרּפשרַאפ וצ ןכוז טינ ןלעוװ ייז זַא ,יאנת םעד
 בר רעד ןוא ןלעװמָארק וצ ןבעגעג ןדיי ןבָאה גָאװצ םעד טָא .ןטסירק
 ךיז רַאפרעד טָאה רע .החטבה יד ןכערב טלָאװעג טינ טָאה ףיש עלעוועט
 ,דיי ַא ןָאדרָאג שזדרָאשזד דרָאל ןופ ןכַאמ וצ טגָאזעגּפָא

 ןענייז לארשי ןופ ןגיוא יד, טימ ןָא ךיז טביוה סָאװ ,ווירב םעד ןיא |
 "לארשי עמש , ןזַארּפ עשיאערבעה יד ןטכָאלפעגניײרַא ןרעוו ,"ךייא ףיוא
 -וטרָאּפ ןוא עשטייד יד וצ ווירב ןשירָאטסיה םעד ןיא ."ילוק עמשפ ןוא
 ןיב ךיא זַא ,לארשי ,רימ ביולג, :ןָאדרָאג דרָאל ךיוא טגָאז ןדיי עשיזעג
 טרעפטנעעג ןבָאה ןדיי יד סָאװ ,טנַאקַאב טינ זיא'ס ."טניירפ ַא רענייד
 ןרָאװעג ןגיוצעגוצ רעמ ןוא רעמ ץלַא זיא רע רעבָא ,ןָאדרָאג דרָאל םעד
 -פָא ךיז טָאה ףיש עלעוועט בר רעד ןעוװ זַא ,טביולג ןעמ .טייקשידיי וצ
 טרָאד ןוא םַאדרעטסמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא רע זיא ,ןייז וצ רייגמ םיא טגָאזעג
 ןעמונעגנײרַא שזדרָאשזד דרָאל םעד טָאה סָאװ ,בר ַא ןגָארקעג ָאי רע טָאה
 ךיז טָאה רע זַא ,הרבס רעדנַא ןַא ןַארַאפ .םהרבא ןופ רעדניק יד ןשיווצ
 ןענופעג דרָאל םעד ןעמ טָאה טרָאד לייוו ,םעהגנימריוב ןיא ןעוועג רייגמ
 טינ ןיוש זיא סָאד רעבָא .יורפ רעשידיי ַא ייב ,זיוה ַא ןיא קידנעניואוו
 לארשי רָאנ ,ןָאדרָאג שז-רָאשזד דרָאל טַארקָאטסירַא רעקילָאמַא רעד ןעוועג
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 ,דיי רעשיסקָאדָאטרָא רעתמא ןַא ,תואיּפ ןוא דרָאב טימ דיי ַא ,םהרבא רב
 ַא ןָאט וצ טכוזעג ןוא םיניד עשידיי עלַא טיהענּפָא גנערטש טָאה סָאװ
 ,תווצמ ךס

 יד ןופ רעריפ רעד ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו זַא ,טלייצרעד טרעוו'ס

 ,זיוה שידיי ַא ןעגנַאגעגייברַאפ ןָאדרָאג דרָאל זיא ,דנַאלגנע ןיא ןטנַאטסעטָארּפ
 טימ רעזייה ערעייז טריצַאב טלָאמעד ןבָאה ןדיי ןוא חסּפ ןעוועג זיא'ס
 יד סָאװ ,טגערפעגכָאנ ךיז טָאה דרָאל רעגנוי רעד ,לכאיו יתיי ןיפכיד לכ

 דיי א ןעוו זַא ,טרעלקרעד םיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,ןטײטַאב ןטפירשפיוא
 ןוא ךיז םורַא םיחרוא ןבָאה רע ליוו ,רדס םעד ןטכירּפָא קעװַא ךיז טצעז
 ,טרירעג ױזַא ןרָאװעג רע זיא ,רעליימ עקירעגנוה ןזײּפש וצ טיירג זיא
 רעשידיי רעד טימ ןריסערעטניארַאפ ןעמונעג ךיז ןָא טלָאמעד ןופ טָאה רע זַא
 ,הנומא

 דרָאל ןעו ,ןלעטשטסעפ טַארוקַא טינ ןעמ ןעק ןגעווטסעדנופ רעבָא
 ןביירש ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב רע זיא 1782 ןיא .דיי ַא ןרָאװעג זיא ןָאדרָאג
 ,טענַאוטנַא ירַאמ ןקידיײלַאב ןיא ןוא ץיטסוי רעשילגנע רעד ןגעק ןטעלּפמַאּפ
 ןעק'מ ,טסערַא ןופ ןטלַאהַאבוצסיױא ךיז ידכ ,חרביו ַא ןכַאמ טזומעג טָאה רע

 לּפטמ ךיז רע טָאה חרביו םעד תעב זַא ,ןגָאז טייקרעכיז טימ רעבָא
 "-יסַאּפ ןייז זַא ןסָאלשעגסיױא טינ ךיוא זיא'ס .טייקשידיי ןייז טימ ןעוועג
 -ָארּפ ַא ןופ ווירב ַא םינּפל ךָאנ זיא סָאװ ,1785 ןופ ווירב רעשיטסיפ
 ,דיי םענעטלַאהַאב ַא ןופ ווירב רעד ןעוועג ןיוש זיא ,רעריפ ןשיטנַאטסעט
 וצ קנואוו ַא רָאנ ;רעקילעפוצ ןייק ןעועג טינ רשפא זיא לארשי עמש ןייז
 ,רערעייז ןיוש זיא רע זַא ,ןדיי

 טירטסורַא ןייז וצ דלַאב רימ ןעמוק ָאד ןוא --- ָאי ןסייוו רימ רעבָא
 דיי ַא יו וליפא טָאה לגיופ-םערוטש רעד זַא --- דרָאב רעשידיי רעד רַאפ
 -רעטניא טימ ,טייצ רעסיוועג ַא רַאפ ,ךיז ןעמענרַאפ וצ טרעהעגפיוא טינ
 ןוא ןטלַאש יירפ ױזַא טנעקעג טָאה רג ַא ױזַא יו ,קיטילָאּפ רעלַאנָאיצַאנ
 ,ןעמעננָא לָאז ןעמ ןדייס ,רָאלק טינ זיא ,דנַאלגנע ןקידטלָאמעד ןיא ןטלַאװ
 ןענייז טייקכייר ןייז ןוא םַאטשּפָא רעשיטַארקָאטסירַא ןייז ,שזיטסערּפ ןייז זַא
 דרָאב ןוא תיציצ ןגָארטעג ןיוש טָאה רע ןעוו וליפא ןענַאטשעגיײב םיא
 ,תואיּפ ןֹוא

 טלייטרוארַאפ רעדיו רע זיא 1788 ןיא רעבָא ,ןייז טינ לָאז סע יו
 טיעגוינ םעד ןיא ןרָאװעג טרַאּפשרַאפ זיא ןוא הסיפת רָאי ףניפ וצ ןרָאװעג
 רע טָאה לַאנימירק םעד ןיא זַא ,טלעטשעגטסעפ טולָאסבַא זיא'ס .ןָאזירּפ
 ףיורעד ןענַאטשַאב זיא רע .דיי רעשיסקָאדָאטרָא ןַא יו טבעלעג ןיוש
 גָאט רעדעי טָאה רע ,ןסיורד ןופ סנסע ערשכ ןעגנערב םיא לָאז ןעמ זַא
 רע ,ןינמ טימ ןענװַאד וצ ידכ ,עמרוט ןיא ךיז וצ ןדיי ןיינ ןדַאלעגנייא
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 טָאה רע ןוא לעצ:-הסיפת ןייז ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עשידיי ןטלַאהעגּפָא טָאה
 ,הקדצ ךס  ַא ןָאטעג

 זיא עמרוט ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב זיא רע יװ םעדכָאנ םישדח עכעלטע |

 ןיא טקעטשעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ טימ ,תאלוח ַא ןופ ןברָאטשעג רע
 -סערַא רעטמירַאב רעד סָאװ ,סעיגעליווירּפ ענייז ףיוא טקוקעג טינ ,הסיפת
 עלַא ןוא ,וירב ךס ַא ןבירשעג רע טָאה עמרוט ןופ .טַאהעג טָאה טנַאט
 .ןָאדרָאג .שזד םהרבא רב לארשי -- ןבירשעגרעטנוא ץלָאטש רע טָאה ווירב

 עּפַאנק טכַארברַאפ טָאה קדצ-רג רעד ואוו ,ןָאזירּפ טיעגוינ םעד ןיא
 דרָאל .דרָאב רעד טימ טנעדיצניא רעשימָאק רעד ןעשעג זיא ,רָאי ףניפ
 וליפא ,ןרָאװעג ןעמונעגוצ טינ םיא ןופ זיא לוטיט-ןדרָאל סנעמעוו ,ןָאדרָאג
 ןוא תורשכ טיהעגּפָא ןילַא רָאנ טינ טָאה ,דיי ַא ןרָאװעג ןיוש זיא רע ןעוו
 עשידיי ענייז עלַא זַא ,ףיורעד ןענַאטשַאב זיא רע רָאנ ,טייקשידיי טוג

 רַאפ טכוזעג טָאה רע סָאװ ,ןדיי רעניינ יד ןגעוו .םורפ ןייז ןזומ טסעג

 ןדיר טלָאװעג טינ ללכב טָאה רע רָאנ ,טדערעגּפָא ןיוש זיא ,םינינמ
 ןוא עצנַאג ןייק רַאפ טכַארטַאב טינ טָאה רע סָאװ ,ןדיי טימ טרָאװ ןייק
 רע ןוא םהרבא ערזמ ןעװעג טינ םיא ייב ןענייז עכלעזַא .ןדיי עמורפ
 ןעוועג קידנעטש זיא לעצ ןייז .םהרבא רב לארשי ַא ןעוועג ךָאד זיא ןיילַא
 .תושקב ענעדיישרַאפ טימ ןעמוקעג םיא וצ ןענייז סָאװ ,ןַײי טימ לוּפ
 ַא טימ ןבעגעג טָאה רע ןוא תובדנ ךָאנ טדנעװעג םיא וצ ךיז טָאה ןעמ

 ענייז וצ לעפַאב ןגנערטש ַא ןבעגעגסירַא טָאה רע רעבָא ,טנַאה רעיירפ
 ןײלַא רע .ןרעװ טזָאלעגוצ טינ םיא ֹוצ ןרָאט ןדיי עטריזַאר זַא ,סרעטכעוו
 ,תואיּפ עטלזיירקעג עגנַאל טימ ,לטרַאג ןזיב ,דרָאב עגנַאל ַא ןגָארטעג טָאה
 ,ןדיי עטלדרעבַאב ןייז ךיוא ןזומ טסעג ענייז זַא ,טגנַאלרַאפ רע טָאה רַאפרעד

 טָאה יײז טימ .ןדיי עטרילימיסַא האנשה תילכתב רע טָאה טָאהעג טנייפ
 טימ טָאה רע .טונימ ןייא ןייק וליפא ןעגנערברַאפ טלָאװעג טינ רע
 ערעייז ןיא ןייטש טלָאװעג טינ ןוא ןבָאה טלָאװעג טינ אשמו עגמ ןייק ייז
 | ,תומא דלד

 לָאז ,ןָאיל לעשזדנייא ןעמָאנ ןטימ ,דרוי ַא דיי ַא זַא ,ןכַאמ ךיז ףרַאד
 ןלעטשקירוצ םיא לָאז רענעי זַא ,ןטעב ןוא ןָאדרָאג +רָאל םוצ ןעמוקוצ ןלעוו
 ןעגנולעג ָאי ןָאיײל לעשזדנייא םעד זיא'ס זַא ,סיוא טזייוו .סיפ יד ףיוא

 דרָאל רעד רעבָא ,לעצ ס'נָאדרָאג דרָאל ןיא ןעמוקוצניײרַא ,לציּפש ַא ךרוד
 ףרעהסיוא טלָאװעג טינ םיא ןוא ןבירטעגסױרַא םיא טָאה

 ייוצ טכַארבעג ןרעו "סרעטעל שיאושזדדָאלגנַא  סהטָאר ליסעס ןיא

 לעשזדנייא ןַאמירָא םעד ןשיוצ ץנעדנַאּפסערָאק יד ,ווירב עטנַאסערעטניא
 ןַא-רָאג שזדרָאשזד דרָאל ,רג םעד ןוא ןָאייל

 םעד רעבָא טָאה סָאװ ,לדרעב לקיטש ַא טַאהעג ָאי טָאה דרוי רעד
 רעדָא ,לדרעב-ץמק עניילק סָאד .טלעטשעג ןדירפוצ טינ ןפוא םושב דרָאל
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 טָאה רע ןוא םילכ יד ןופ טכַארבעגסױרַא רג םעד טָאה ,ןקז תמיתח יד

 ' .ןדייר טלָאװעג טינ דיי "ןטרימרָאפער, םעד טימ
 ַא ןופ זיא ליטס רעד ןוא רעצרוק ַא זיא ווירב סנָאײל לעשזדנייא

 ןייז ףיוא ןקוק טינ לָאז דרָאל רעד זַא ,ךעבענ ,ךיז טעב דיי רעד .ענכנ
 ןגיוא יד טימ ןעעז ןשטנעמ , .ץרַאה שידיי ןייז ףיוא רָאנ ,לדרעב ץרוק
 טָאג טָאה ױזַא .קוסּפ ַא דיי רעד טגנערב ,"ץרַאה סָאד עז ,טָאג ,ךיא רעבָא
 ,ךלמ ַא רַאפ ןדוד ןבלַאז וצ ,ןישי וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,ןלאומש וצ טגָאזעג

 טָאה סָאװ ,דרוי ַא ןופ עגַאל רעכעלקילגמוא ןייז וצ רעביא טייג דיי רעד
 עגַאל רעקידכרצנ ןייז וצ ,רעדניק ןוא בייוו ןייז וצ ,"געט ערעסעב ןעזעג;
 רע זַא דיי וצ הקדצ ךעלגעט-גָאט טיג סָאװ ,דרָאל םעד טעב רע ןוא
 .סיפ יד ףיוא ןלעטש םיא ןוא ןייז םחרמ םיא ףיוא ךיוא ךיז לָאז

 טייר, םוצ טריסערדַא זיא.ןוא ,1889 ,ינוי רעט15 טריטַאד זיא ווירב רעד
 -נעו רעד טימ ןָא ךיז טביוה ןוא "ןָאדרָאג שזדרָאשזד דרָאל לבערענָאה

 | ,"דרָאל יַאמ; --- גנוד
 ,טנַאטסערַא ןַא רָאי ַא יו רעמ ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא רג רעד

 ירַאמ ןופ עיצַאטוּפער יד ןצרַאװשרַאפ ןופ ,אטח ןבלעז םעד רַאפ סיוא טזייוו
 ,1788 ןיא קידלוש ןרָאװעג ןענופעג זיא רע סָאװ רַאפ אטח ַא --- טענַאוטנַא

 ,טייצ רָאי עכעלטע ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןוא חרביו ַא טכַאמעג טָאה רע רעבָא
 ,עמרוט ןיא טרַאּפשרַאפ םיא ןוא טקַאּפעג םיא טָאה טייקיטכערעג יד ןעוו
 -לבָארט, ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןקילָאמַא םעד ןופ ןעוועג טייוו ןיוש רע זיא

 הנווכב ןענװַאד ןופ ,ןינמ ןטוג ַא ןופ טַאהעג האנה רעמ טָאה רע ."רעכַאמ
 ,קיטילַאּפ-טלעוו ןופ יו ,שיפ עטליפעג ןופ ןוא

 .שזד םהרבא רב לארשי טָאה ,סױרַא לעצ-ןָאזירּפ םעד ןופ ,םיקעממ
 -עג'ץרוק ןטימ דיי םעד ןופ ווירב םעד ףיוא טרעפטנעעג ךיילג ןָאדרָאג

 ןגעוו עיצַאטרעסיד רעגנַאל ַא טימ רע טָאה טרעפטנעעג .לדרעב םענעריוש
 ,רעב עשידיי

 ,גנודנעוו רעלעמרָאפ םוש ַא ןָא ,זייב רעייז ןָא ךיז טביוה ווירב רעד

 :ױזַא רג רעד טגָאז ביױהנָא עמַאס םוצ דלַאב ןוא ,"ןָאייל לעשזדנייא,, ךיילג רָאנ

 ןבעגעג בָאה ךיא ,ןזָאלנײרַא טינ ךיד לעוו ךיא זַא ,זיא רעפטנע ןיימ,
 ןבעג ֹוצ חוכ םעד טַאהעג ךָאנ טָאה רג-דרָאל רעד) לעפַאב םענײמעגלַא ןַא
 ,דרעב ןָא ןדיי ןייק ןזָאלוצנײרַא טינ ,סרעטיה-לסילש יד וצ (.ג .י--- ןלעפַאב
 -סיוא ןַא ןכַאמ לַאפ ןייד ןיא לָאז ךיא סָאװרַאפ ,ךַאזרוא ןייק טינ עז ךיא ןוא
 ."עקיליוויירפ ַא ךָאד זיא הריבע ןייד לייוו ,םַאנ

 זיא'ס זַא ,טגָאז רע ןוא לאומש ןופ קוסּפ םעד טריזילַאנַא רג רעד
 ןרעוו טימרעד זַא טינ טסייה סָאד רעבָא ,ץרַאה סָאד טעז טָאג ,תמא עקַאט
 ןשיוװצ גנומענַאב ןוא גנודיילק רעכעלרעסיוא ןופ ןצעזעג ןוא םיניד לטב
 עשיטירקָאּפיה ןטייקכעלרעסיוא עכלעזַא עקַאט ןענייז ץרַאה םעד ןָא .ןדיי
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 -טיונ ַא טייקכעלרעסיוא עשידיי יד זיא ןעמַאזוצ ץרַאה ןטימ רעבָא ,גנעג

 ,טייקידנעוו
 ןייז ןיא ןָא ןַאד טזייוו ןָאדרָאג שזדרָאשזד דרָאל רעקידריווקרעמ רעד

 זַא ןוא ןעמַאװצ קלָאפ ַא ןטלַאה ןעגנומענַאב עכעלרעסיוא יד זַא ,ווירב

 גנודמערפּפָא ןגעק ,רעקלעפ יד טימ ךיז ןשימסיוא ןגעק לטימ ַא זיא סָאד

 | .עיצַאלימיסַא ןוא

 ַא ןפַאש ןיא ןדיי עשילגנע יד טקידלושַאב דיי רעטרעקַאב-יײנ רעד
 .דרעב יד ןריזַארּפָא ןזומ ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןטנַארגימיא עשידיי רַאפ ענַאל
 ךייר ַא ןיא ןיירַא טינ ןטנַארגימיא עשידיי עטלדרעבַאב ,עמירָא יד טזָאל ןעמ
 .רעזייה עשידיגנ ןיא םידמלמ ןייק ןרעוו טינ וליפא ייז טזָאל ןעמ ,זיוה שידיי
 ןטלַאהסיוא טינ ןענעק ייז לייוו ,דרָאב ַא ןגָארט וצ ךיז ןעמעש עכייר יד
 .עשזריב רעד ףיוא םירחוס עכעלטסירק יד ןופ ןקילב יד

 ןעמעש ייז ,טייקשידיי ןופ ןכייצ ןכעלרעסיוא םעד טימ ךיז ןעמעש ייז

 ןעמ ןוא ,ןדיי ןענייז ייז זַא ,ייז ףיוא ךיג טנעקרעד ןעמ סָאװ רַאפרעד ךיז
 .גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רענײמעגלַא רעד ןופ ןלייטסיוא ךיילג יז טעוו

 דרָאל טגָאז ,טָאג ןבָאה טנייפ ןוא שטנעמ םוצ ןעניד טסייה סָאד רעבָא

 ןעיובפיוא , סָאד החדמ ןדיי ןענייז גנולדנַאה ַאזַא טימ .ןָאדרָאג שזדרָאשזד
 ,"ונימיב םילשורי ןופ

 לָאז ןעמ זַא ,טינ ןענידרַאפ םינקז עזָאלדרָאב עכלעזַא ןֹופ רעמינּפ יד

 -נַאטסנָאק ןיא ,םילשורי ןיא ןדיי יד זַא ,ןָא טזיוו רע .דובכ ןבעגּפָא ייז

 ךוס ןפיט םעד ָאי ןעײטשרַאפ ןליּפ ןיא ןוא ךיירקנַארפ ןיא ,לָאּפָאניט
 ןיא ,דרָאב ַא ןופ ןמיס ןכעלרעסיוא םעד ךרוד ,ןעמַאזוצ ךיז ןטלַאה ןופ

 ,ןתולג עקיברַאפ ענעדיישרַאפ ערעייז

 עקיטסייג יד ףיוא ןרָאצמירג ןייז סיוא טסיג ןָאדרָאג שזדרָאשזד דרָאל
 תוריבע יד ןקוקרַאפ ןייא ןיא ןטלַאה סָאװ ,םוטנדיי ןשילגנע ןופ םיגיהנמ
 ןופ ןגיוא יד ןיא ןח ןעניפעג ןליוו סָאװ ,םינבר יד ףיוא ,ןדיי עכייר יד ןופ

 עכייר יד ןופ ןצענ יד ןיא ןײרַא ךעבענ ןלַאפ ןדיי עמירָא יד ,ןטסירק יד
 ,ךשיה ךרד ןופ ּפָארַא ךיוא ןעייג ייז ןוא

 עשידיי עכיר יד ףיא סעכ ןיא קדצירג רעד זיא טּפױוהרעד רָאנ
 ןכוז ,דובכ ןכוז ייז לייוו ,םייוג ןופ ןגעװ יד ןיא ןעייג סָאװ ,סעילימַאפ

 טיירש סָאטַאּפ ןשיאיבנ ,ןקימַאלּפ טימ .גלָאפרעד ןכעלטלעוו ןוא םוטכייר

 טלדנַאװרַאפ ץלַא סָאד טעוװ ,ןָאט הבושת טינ ןלעװ ייז ביוא זַא ,סיוא רע
 -עג ןליפ ןרעוו ךייר ךיג ןליוו סָאװ יד טָא .עטָאלב ןוא ׁשַא ןיא ןרעוו
 ןופ רוטּפ ןרעוו ייז .געוו ןיא ליפוצ ייז זיא הנומא עשידיי יד זַא ךעלנייוו
 ןרעטעלק וצ ייז טרעטש ןוא לדנַאה םוצ יײז טרעטש סע לייו ,דרעב יד
 ךיוא ייז זיא דרָאב יד לייוו ןוא ,גלָאפרעד ןכעלרעגריב ןופ רעטייל םעד ףיוא

 ,הזה םלוע יגונעת עלַא וצ רעטש ַא
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 ,ןשטנעמ רַאפ ךיז ןעמעש ייז ,םינדחּפ ןענייז דרעב יד ּפָא ןלָאג סָאװ ןדיי
 ,טלעוו רעד וצ ןסַאּפוצ קר ךיז ןליוו ייז .טָאג רַאפ ארומ טינ ןבָאה רעבָא
 םינבר ענעמוקעגרעבירַא ןעגנואווצעג וליפא ןבָאה ןדיי עשילגנע עכייר יד
 ןלייטסיוא ןענעק טינ ייז לָאז ןעמ י-כ דרעב יד ןרעשוצּפָא ךיז דנַאלשטיײד ןופ
 .גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעקימורַא רעד ןופ

 רעד טנָאטַאב ,דרָאב רעשידיי רעד ןגעוו גנורעלקפיוא רעגנַאל ןייז ןיא
 ןדיי עכעלרעסיוא ךיוא רעבָא ןדיי עכעלרעניא-ףיט ןייז ןזומ ןדיי זַא רג
 סָאד יװ ,קיטכיו ױזַא טקנוּפ זיא טייקשידיי ןופ ןמיס רעכעלרעסיוא רעד
 ךיז ןָא ביוה ,(גָאיס) גייס םעד ,טייקכעלרעסיוא יד ןָא ריר .ץרַאה עשידיי
 ,טָאג רַאפ ארומ יד טסרילרַאפ וד ןוא --- טלעוו רעד רַאפ ןעמעש וצ

 ןוא רעטוג ַא זיא ןיימ ןיימ זַא ,ןָאײל לעשזדנייא ,ךיד רעכיזרַאפ ךיאפ
 ןפַאש וצ ,לארשי ןופ ןייזליואוו םעד ןוא דובכ םעד ןסיוא זיולב ןיב'כ זַא
 טסיב וד יװ ױזַא זַא ,ףָאהרַאפ ךיא ןוא ; רעדנעל עלַא ןיא תודחא ןשידיי
 רַאפ ןעמעננָא טינ רסומ ןכעלטניירפ ןיימ וטסעוו ,גנורַאפרעד ןופ ןַאמ ַא
 ,"גנוקידיילַאב עכעלנעזרעּפ ַא

 גנולײטּפָא) גנולײטּפָא-"ןָאלעפ, רעד ןופ טקישעגסױרַא ,ווירב רעד
 ַאזַא טימ ךיז טקידנערַאפ ,ןָאזירּפ טיעגוינ ןופ (רעכערברַאפ ערעווש רַאפ
 : ףורסיוא ןשיטעטַאּפ

 ? ןביילג ריד וצ ךיז ןעק המוא ןַא רַאפ סָאװ ,לארשי ,ריד זיא ליואוו זַא;
 ערעיײז ףיוא ןטערט טסעװ וד ןוא סרענגיל ןביילב ןלעװ םיאנוש ענייד
 -לַא ןופ תוכרב יד ףיוא ןפָאה טינ ןרָאט רימ רעבָא ,רעטרע ענעביוהרעד
 ענייז ןטנייפרַאפ רימ ביוא ,עטנעָאנ ערעזדנוא ןוא זדנוא רַאפ ,ןקיטכעמ
 -רַאפ ןופ ,םישודק ערעזדנוא ןופ םיגהנמ יד ףיוא רבוע ןענייז ןוא םיניד
 ואו) טירטס שטריושטנערפ ןיא ,רַאפרעד ,ךיז םַאזרַאפ .ןרָאי ענעגנַאג
 םוק ןוא ,ןסקַאװנָא טעוװ דרָאב ןייד זיב (טניואוועג טָאה ןָאײל לעשזדנייא
 םהרבא רב לארשי --- רעניד ןוא טניירפ ןקיטכירפיוא ןייד וצ קירוצ טלָאמעד
 ,"ןָאדרָאג .שזד

 ,ךיי םעד ןעוועג החדמ ןצנַאגניא טינ טָאה הקדצ לעב ןוא רג רעד
 טעװ רע זיב ,זױה ןיא ןציז ןביילב ֹוצ זיולב םיא טעב רע ,דרוי םעד
 טיירג ןייז רע טעװ טלָאמעד ןוא -רָאב רעשּפיה ַא טימ ןרעוװ ןסקָאװַאב
 ,ןפלעה וצ םיא

 טימ טקידנעעג ןוא סעכ ַא טימ ןביוהעגנָא .ץרַאה "שידיי; ַא טרָאפ
 ,טיירג זיא ןתונ ןופ טנַאה יד ."רעניד ןוא טניירפ רעקיטכירפיוא ןייד,
 סָאװ ,דרָאב ַא טימ ןדיי ַא וצ טנַאה-הקדצ יד ןקערטשסיוא ליוו רע רעבָא
 ןיז טימ ץלָאטש ךעלרעסיוא ךיוא זיא ןוא טומ סױרַא םעד ךרוד טזייוו
 ,טייקשידיי
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 קדצ רנ רענַאקירעמַא ןַא

 -ניא ןכעלנעזרעּפ ןוא ןפיט ַא טָאה סָאװ ,דלָאג ןַאמרעה טעָאּפ רעד

 טַאהעג טָאה עקירעמַא ךיוא זַא ,ןסיו לָא"מ ליװ ,דרעב ןיא סערעט
 עטסכייר יד טגָאמרַאפ דלָאג .דרָאב רעשידיי ַא טימ קדצ רג םענעגייא ןַא
 טָאה רע סָאװ ,ךעלדנעטשרַאפ רַאפרעד זיא'ס ןוא ַאנַאקירעמַא עיצקעלָאק
 קדצ רג ןשילגנע םעד טריטרָאּפמיא בָאה ךיא יאמלה ,לביארַאפ טַאהעג
 קדצ רג םענַאקירעמַא רעזדנוא ןעק ןעמ תעב ,ןָאדרָאג שזדרָאשזד דרָאל

 ,טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא טינ ךיוא
 -ניא לעיצעּפס ךָאנ זיא ,קדצ רג רענַאקירעמַא רעד ,ןָאסערק רעדרָאוװ

 "ןטסינויצ; עטשרע עמַאס יד ןופ ןעוועג זיא רע סָאװ ,טימרעד טנַאסערעט

 עקַאט זיא סָאװ רענייא רָאנ ,רעקידערּפ ַא ,*ײבַאר , ַא ױזַא טָאלג טשינ ןוא
 ,דיי רעמורפ ַא יװ ןברָאטשעג טרָאד זיא ןוא לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעגקעװַא

 .לארשי זעוב .ס לאכימ ןבעגעג ןעמָאנ ַא ךיז טָאה ןָאסערק רעדרָאװ
 ןברָאטשעג זיא ןוא 1708 ןיא עיפלעדַאליפ ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא רע
 -וקעג זיא ןוא ,קירוצ רָאי 89 טימ טסייה סָאד ,1860 ןיא לארשי-ץרא ןיא
 ,םיתיזה רה םעד ףיוא הרובק וצ ןעמ

 עביל-רעדורב ןופ עיגילער יד רעבָא ,רעקיעווק ַא ןעוועג זיא ןָאסערק
 -רַאפ ןיא ןסָאלשעגנָא רדסכ ךיז טָאה רע .טקידירפַאב טשינ םיא טָאה
 רע זיב ,עיגילער ןיא טלבירגעג ךיז ןוא ,ךעלעטקעס עזעיגילער ענעדייש

 ,הנומא רעשידיי רעד טימ ןריסערעטניארַאפ ןעמונעג ךיז טָאה
 ןסָאלשַאב ךיז ייב טָאה רע ןעוו ,רָאי 42 ןעוועג טלַא ןיוש זיא רע

 עטסכייר יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע יוװ ױזַא .דיי ַא ןרעוו זומ רע זַא
 -ירעמַא רעד ייב טלעוּפעג רע טָאה ,רעיפלעדַאליפ עטסטנענימָארּפ ןוא
 -ירעמַא ןטשרע םעד רַאפ ןעמיטשַאב םיא לָאז ןעמ זַא ,גנוריגער רענַאק

 ,לארשי-ץרא ןיא לוסנָאק רענַאק

 -ץרא טימ טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאגעג ךיילג טייקשידיי זיא םיא ייב
 -נירט ןענעק רע טעװ לארשי-ץרא ןיא זַא ,ןעמֹונעגנָא טָאה רע ןוא ,לארשי
 ,לַאװק ןתמא ןופ טייקשידיי ןעק

 ןבָאה סָאװ דיי עשידרפס טימ טדניײרפַאב ךיז רע טָאה םילשורי ןיא
 זיא ןעװעג ריינמ ךיז טָאה רע רעדייא ךָאנ .ןעוועג ברקמ קרַאטש םיא
 ןרענָאיסימ עשילגנע יד ןגעק לקיטרַא ףרַאש ַא טימ ןטָארטעגסױרַא רע
 .תומשנ ןשידיי ןעגנַאפ וצ ןכוזרַאפ ערעייז ןגעק ןוא

 ןיא ,טלָאמעד זיא רע ןוא לוסנָאק סיוא ןרָאװעג רע זיא 1848 ןיא

 ךיז ןוא ןביולג ןשידיי םוצ רעבירַא לעיציפָא ,רָאי קיצפופ ןופ רעטלע
 ,לארשי זעוב .ס לאכימ ןפור ןעמונעג
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 -קירוצ רעטעּפש רָאי ַא טימ זיא טַארקָאטסירַא רענַאקירעמַא רעד ןעוו
 ךיז ןוא ןטפעשעג ענייז ןרידיוקיל וצ ידכ ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

  -ןייא ןייז ןוא יורפ ןייז ןבָאה ,קידנעטש ףיוא לארשי-ץרא ןיא ןצעזַאב
 .עגושמ ךעלצעזעג רַאפ ןרעלקרעד וצ טכוזעג םיא ןוז רעקיצ

 עכייר יד .ןסעצָארּפ ענעגיוצרַאפ ןוא ערעטיב ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס
 ןבָאה רעדירב ענעגייא ענייז ,ןטַאקָאװדַא עסיורג טלעטשעגנָא טָאה עילימַאּפ
 ,םענעגושמ ַא רַאפ ןענָאסערק רעדרָאװ ןרעלקרעד וצ יורפ ןייז ןפלָאהעג
 ןוא םישעמ טעברַאעג טָאה רע .ןגיושעג טשינ ךיוא טָאה רג רעד רעבָא

 םורַא ןפורעג ןבָאה םידדצ עדייב .ןטַאקָאװדַא ענעטנַאילירב טלעטשעגנָא
 -ימָארּפ ןוא עקיטכיוו ןפור טזָאלעג טָאה ןָאסערק רעדרָאװ .תודע טרעדנוה
 סָאװ ,תודע-רעטקַארַאכ ךיוא ןוא עיגילער ןיא ןטרעּפסקע ,ןשטנעמ עטנענ
 ןמיס ןייק טשינ זיא םוטנדיי םוצ ךיז ןרעקַאב ןייז זַא ,ןזייוופיוא טפרַאדַאב ןבָאה
 .תעגושמ ןופ

 טכירעג ןקירעדינ םעד ןיא .,ןסעצָארּפ יד ןגיוצעג ךיז ןבָאה רָאי ייווצ
 ןרָאװעג טרעלקרעד זיא רג רעד ןוא ןענואוועג עילימָאפ-ןָאסערק יד טָאה
 .עגושמ רַאפ

 -עגנייר 1881 ןיא זיא רע זיב ,טזָאלעגּפָא טשינ טָאה רג רעד רעבָא
 םייב זיא סָאװ שטנעמ ַא רַאפ ןרָאװעג טרעלקרעד ןוא ןרָאװעג ןשַאוו
 .לארשי זעוב ַא ןרָאװעג ןָאסערק ַא ןופ זיא רע שטָאכ ,דנַאטשרַאפ ןלופ

 ןרָאפוצקירוצ טייהנגעלעג ַא ןבעגעג םיא טָאה ןגעמרַאפ שּפיה ןייז
 ,םיאפר קמע עינָאלַאק יד טעדנירגעג טָאה רע ואוו ,לארשי-ץרא ןייק

 השמ תדכ ,יורפ רעשידיי ַא טימ טַאהעג הנותח ךיֹוא טָאה רע
 רעמורפ-גנערטש ןוא רעטיהעגּפָא ןַא יו טבעלעג טָאה רע ןוא ,לארשיו
 ןשידרפס ַא ןופ טכַארט ןצנַאג םעד ןיא ןָאטעגנָא ןעגנַאגעג זיא רע .דיי

 ךיוא ,ןָאדרָאג שזדרָאשזד דרָאל יװ זיא רע ןוא ,טייצ רענעי ןופ דיי

 זיא רע ןעוו .דרָאב רעקידוװעעזנָא ןוא רעשּפיה ַא טימ טריצַאב ןעוועג
 סע יו ,תמ םעד דובכ סיורג טלייטעגוצ לארשי-ץרא טָאה ןברָאטשעג
 ,םינבר עטסערג יד ןופ רענייא ןרָאװעג רטפנ טלָאװ

 ןיא ןוא סעידעּפָאלקיצנע רענַאקירעמַא יד ןיא זַא ,זיא טנַאסערעטניא
 -ימָארּפ רָאג ַא סנָאסערק רעיפלעדַאליפ יד ןעמענרַאפ ""סוה-זיא-והק יד
 ,"ּפָארטנַאליפ ַא ןוא רענישזניא ןַא ,רעדירב עכייר ענייז .ץַאלּפ טנענ
 רעדרָאװ רעבָא ,אבה םלוע ןוא הזה םלוע רעקיטש עטעפ ,עסיורג ןגירק

 ןוא רעטרעוו עגרַאק עכעלטע טימ זיולב טנָאמרעד טרעוו ןיילַא ןָאסערק

 רעד טימ ןגיוושרַאפ טרעוו טייקשידיי ןייז ןופ עטכישעג עצנַאג יד
 .שינעגייוושרַאפ רעטסטיוט

 ןייז ןדניברַאפ רַאפ טפָארטשַאב קדצ רג רענַאקירעמַא רעד טרעוו ױזַא
 .לארשי-ץרא ןוא ןדִיי ןופ לרוג םעד טימ לרוג
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 קיוומ

 טימ טָאה סע סָאװ ,גנוקרעמַאב ענייפ ַא ןעגנערב ָאד ליו ךיא

 .לעבָאנש טסינַאיּפ רעשטייד-שידיי רעטמירַאב רעד טכַאמעג קירוצ טייצ ַא

 "יזומ ַא טכַארטעגסיױא שוריפב טָאה ןעמ זַא ,טרעלקרעד טָאה לעבַאנש
 טָאה דנַאלשטייד סָאװ רַאפרעד .קלָאפ ןשטייד ןפיוא ?לובליב, ןשילַאק

 יד טגיוװרַאפ ןעמ טָאה ,םינואג עשילַאקיזמ לָאצ עסיורג ַא ןבעגעגסיױרַא

 .עסַאר רעשילַאקיזומ ַא רַאפ ןשטייד

 רעטמירַאב רעד .טגָאזעג לעבַאנש טָאה ,תמא טשינ זיא סָאד רעבָא

 ןענייז ייז זַא ,טגָאז רע ןעוו ןוא קלָאפ עשטייד סָאד טֹוג ןעק זָאוטריװ

 ,טלעו רעד ףיוא קלָאפ עטסשילַאקיזוממוא סָאד ,קלָאפ שילַאקיזוממוא ןַא

 ןביילג םיא ןעמ געמ

 ייומ ,טרעלקרעד לעבַאנש טָאה ,ןזיוצנַארפ יד ןענייז קלָאפ ַא יװ

 "נעלגנע יד וליפא ,קיזומ טימ לופ ןענייז רענעילַאטיא יד ,ןסור יד ,שילַאק

 רעד זױלב .ןשטייד יד טשינ טולָאסבַא רעבָא ,שילַאקיזומ ןענייז רעד

 יד טשינ רעבָא ,קיזמ רַאפ שוח ַא לסיבַא טָאה סַאלקלטימ רעטשרעבייא

 ןטכיש עשיקלָאפ ענעפורעג ױזַא

 יד ןופ רעדיל-סקלָאפ יד טכיילגרַאפ ןעמ ןעוו זַא ,זיא תמא רעד ןוא

 יו ,טשרע ןעמ טעז ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ רעדיל-סקלָאפ יד טימ ןשטייד

 "סקלָאפ עשטייד יד ןענייז סע זָאלרָאמוה ןוא קידתוימשג ,ּפמעט ,רַאגלואוו

 ,ןעגנַאזעג

 זיא סע ןעװ ,ןרָאװעג טצוּפעגמורַא זיא עיצידַארט-רעדיל עשטייד יד

 "טנעצנָאק ךיז טָאה ןיילַא קלָאפ סָאד רעבָא ,טרעבוש יװ ןואג ַא ןעמוקעג

 .רעדיל-קנורט-ןוא-סערפ ףיוא טריר

 .קלָאפ ַא רַאפ רעטעמָארַאב ןייק טשינ לָאמנייק ןענייז םידיחי עלַאינעג

 "טימ םינואג עכעלטע ןעמוק'ס ןעוו וליפא .ןזירּפַאק-רוטַאנ ןענייז םינואג

 ןופ טקודָארּפ ַא ןענייז ייז זַא ,זײװַאב ןייק טשינ ץלַא ךָאנ סע זיא לָאמַא

 ַא ,טרעבוש ַא ,טרַאצָאמ ַא ,ןעװָאהטעב ַא ,ךַאב ַא .טעטילַאינעג-סקלָאפ

 ירַאפ קלָאפ עשטייד סָאד זַא ,זייװַאב ןייק טשינ ץלַא ךָאנ ןענייז סמַארב

 ךס ַא ןבעגעגסױרַא טָאה קלָאפ עשיסור סָאד .ץרַאה ןיא קיזומ טגָאמ

 ייזומ ַא טרָאפ ןענייז ןסור יד רעבָא ןשטייד יד יוװ רעקיזומ ערענעלק

 המשניסקלָאפ ַא ןגָאמרַאפ טסייה שילַאקיזומ ןייז וצ לייוו ,קלָאפ רעשילַאק

 .ףוג-סקלָאפ ןוויסנַאּפסקע ןַא זיולב ןבָאה ןשטייד יד ןוא

 לייו ,קלָאפ ןשטייד ןופ קורדסיוא רעתמא רעד רענגָאװ זיא רַאפרעד

 רע .טסנוק וצ ןביוהרעד ןשטייד יד ןופ טײקשילַאקיזממוא יד טָאה רע
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 ןוא ךערפ ,ּפמעט ןיא רע לייו ,ןעווָאהטעב יװ שטייד רעמ ךס ַא זיא
 ,קידרעטרעװרענָאד

 טָאה רע ןוא גנַאג ןעקנַאדעג ןשטייד םעד ןעמונעג טָאה רענגַאװ
 ,המשנ ןָא ןוא ץרַאה ןָא רעבָא ,עיּפָאזָאליפ עשילַאקיזומ ַא ןפַאשעג ןופרעד

 .ןרעלטיה רעטנוא טקעלּפטנַא ןפָא ךיז טָאה קלָאפ עשטייד סָאד יו

 ןטעָאּפ ערָאנימ

 ןעמ ןעוו ,טניימ ןעמ ךעלטנגייא סָאװ ,רָאלק ןצנַאגניא טשינ זיא'ס
 ןיא טשינ ךיז טדער ָאד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .טעָאּפ ןרָאנימ ַא ןגעו טדער
 -עיורט רעדָא ערָאנימ וצ םיא טיצ'ס סָאװ טעָאּפ ַא ןופ ,ןיז ןשילַאקיזומ
 ַא שיטקַאפ עיזעָאּפ עשידיי עצנַאג יד זיא שילַאקיזומ לייו .רענעט עקיר
 .עיזעָאּפ ערָאנימ

 רעדָא ,עסיורג ערעייז ןשיוװצ טריצנערעפיד ןבָאה רעדנעלגנע יד
 ןיא .ןטעָאּפ ערָאנימ רעדָא ,עקיטכיוו-רעקינייו יד ןוא ,ןטעָאּפ ערָאיַאמ
 -עלק ַא ןופ זיא טעָאּפ "רָאנײמ; רעד זַא ,טניימעג סע טָאה ןיז םעד
 -ײלַאב עתמא ןַא זיא עיצַאקיפיסַאלק יד רעבָא ,טייקיטכיוו דַארג רערענ
 ןלַאפעגרעטנורַא ןענייז סָאװ ןטעָאּפ עכעלרעדנואוו לָאצ ַא רַאפ גנוקיד

 טנעקעג טשינ ןבָאה ייז סָאװ ,רַאפרעד זיולב ,גנולייטעצ רעד רעטנוא
 ,ילעש יװ ,רעטכיד עכלעזַא ןופ גנַארד-ןוא-םערוטש םעד טימ ןרירוקנָאק
 ילעש ןוא ןָאריײב זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ךיוא ףרַאד ןעמ .סטיק ןוא ןָארייב
 ןיא ,ןבָאה סָאװ .,סעיפַארגָאיב עשימרוטש טימ טגרָאזרַאפ ךיז ןבָאה

 ןטעָאּפ יד ןופ ּפעק יד םורַא לָאערָא ןזעילַאדנַאקס ַא ןפַאשעג ,טייצ רעייז

 -ַאלוּפָאּפ רעייז טּפוטשעגרעטנוא ;סָאמ רעניילק ןייק ןיא טשינ ,ןבָאה ןוא
 זיולב ,הלווע עסיורג ַא ןָאטעג טפָא ןטעָאּפ ערָאנימ יד טָאה ןעמ .טעטיר
 -טמירַאב וצ לסילש רעד טלעפעג טָאה ייז סָאװ ,םעד ןופ טנורג ןפיוא
 .ףַארט רעדליוו ַא ןוא ךַאז-לזמ ַא זייוונטייצ זיא לסילש רעד לייוו .טייק
 ױזַא טפערט .טעָאּפ רערעלוּפָאּפ ַא ןייז ךיוא לָאז טעָאּפ רעסיורג ַא זַא
 .סנ ַא יװ ןענעכייצרַאפ סע ןעמ ףרַאד טעשעג סע ןעוו זַא ,ןטלעז

 זיא ,טרעדנוהרָאי ןטנצעביז ןופ טעָאּפ רעשילגנע רעד ,ןַאד ןַאשזד
 -עּפש רָאי טרעדנוה טימ רעבָא ,טעָאּפ רעטמירַאב ַא ןעוועג טייצ ןייז ןיא
 ,טקוצרַאפ שממ םיא ןוא ןפרָאװעגפױרַא םיא ףיֹוא ךיז ןעמ טָאה ,רעט

 -טנַא רעדיו רע זיא טרעדנוהרָאי ןטנצניינ םעד ןופ לטרעפ ןטצעל ןיא

 -ייא ןייז זַא טזייווַאב סָאד ןֹוא ,טעָאּפ רעקיטכיוו ַא יוװ ,ןרָאװעג טקעד

 ןגעוו ,טרעקרַאפ .טצַאשעגּפָא קיטכיר אקווד םיא טָאה טרעדנוהרָאי רענעג
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 ןוא קינײא קרַאטש טשינ טרעדנוהרָאי רעזדנוא זיא ןָאריײב טעָאּפ םעד
 ,ערָאנימ יד ןשיוװצ ןּפוטשנײרַא טלַאװג טימ םיא ןליוו סרעצַאשּפָא ךס ַא
 ליפוצ ןענָאריײב טָאה'מ זַא ןטלַאה ייז .ןטעָאּפ עקיטכיוו רעקינייו רעדָא

 ,טצַאשעגרעביא
 קרַאטש טשינ טמענ טעָאּפ רעקיטכיוו ַא זַא טפערט ץלַא ןופ רעטפע

 -סיוארָאפ ַא זיא רע סָאװ ,רַאפרעד סע זיא טפָא ץנַאג .רוד ןייז ייב סיוא

 רָאג זיא רע :רעפיולקירוצ ַא זיא רע זַא ,ךיוא טעשעג סע רעבָא .רעפיול
 -טע ןופ ,ןעגנומיטש ןוא ןעמעלבָארּפ עשירעטכיד ןיא טריסערעטניארַאפ
 -עגוצ טינ שיכיסּפ ןענייז סָאװ ,רעטכיד ןַארַאפ .רעירפ תורוד עכעל
 ןדער ייז ןוא לָאמַא ןופ קוביד ַא טבעל ייז ןיא .רוד רעייז וצ טסַאּפ
 רעד .ןָאסמָאט סיסנערפ ןעװעג זיא רעטכיד ַאזַא ,לָאמַא ןופ לוק ןטימ
 טרעדנוהרָאי ןטנצניינ םוצ זיא סָאװ ,"ןעוועה וװָא סדנואה , ןופ רָאטױוא
 .תורוד ענעגנַאגרַאפ ןופ ןעמעלבָארּפ טימ ןעמוקעג

 ,רעגנַאמ קיציא יו רעטכיד ַאזַא זַא ,טרעקרַאפ ,רימ ןעעז זדנוא ייב

 ,רעטרעװ ערעדנַא ןיא ,דיל-סקלָאפ עשידיי סָאד טבעלעגפיוא טָאה סָאװ
 סָאמ עסיורג ַא טכיירגרעד רָאג טָאה ,ןוויטָאמ עטבעלעגּפָא טבעלעגפיוא

 ,טָאה רעגנַאמ לייו .דיל םוצ גנַאגוצ ןטכייל ןייז טימ ,טעטירַאלוּפָאּפ

 ןבעגעג ןוא רעדיל עוויטימירּפ טרשכעג שירעטכיד ,ןיז ןסיוועג ַא ןיא

 ןענעייל ןעייו-ןעייל קינייװ טימ זַא ,ליפעג סָאד רענעייל עכעלמיטסקלָאפ

 ,עיזעָאּפ עקיסַאלק-טשרע ןגעווטסעדנופ יז

 -עג ןיא ,קיטכיוװ-רענימ טניימ סָאװ ,טעָאּפ רערָאנימ ףירגַאב רעד
 -ירק יד ,תמא .קַאמשעג ןרעלוּפָאּפ םוצ גייב ןוא גיינ ַא ןעוועג ךעלנייוו
 רעבָא ,רוד ַא ףיוא ןטעָאּפ ןעגנואוצעגפיורַא ןלַאפ ךס ַא ןיא טָאה קיט
 ןביהרעד ןוא עטרעקרַאפ סָאד ןָאטעג קיטירק עטכייל יד טָאה רעטפע

 .טעטירַאלוּפָאּפ דַארג ןייז טיול ,טעָאּפ ַא
 -ַאב רעד ןעוװעג טייצ ןייז ןיא זיא וָאלעפגנָאל טרָאװסדַאװ ירנעה

 -עג רַאפרעד םיא טָאה קיטירק יד ןוא טעָאּפ רענַאקירעמַא רעטסטמיר

 ןעמ טייג טציא רעבָא .טעָאּפ רענַאקירעמַא ןטסקיטכיװ םעד רַאפ טניורק

 -גנָאל סָאװ ,עלופטרעוו סָאד טשינ וליפא טנעקרענָא ןעמ זַא ,טייוו ױזַא

 ןייז ןיא ,וָאלעפגנָאל זיא ךָאד ןוא .טגָאמרַאפ ךעלרע עקַאט טָאה וָאלעפ

 קיטכיו ןופ ןיז ןיא טשינ .טעָאּפ רערָאנימ רעתמא רעד ןעוועג ,טייצ

 ,טסאפעגפיוא ךעלפערט סע טָאה ןיילַא רע יוװ רָאנ ,קיטכיוו רעקינייו רעדָא

 רעטריצילּפמָאק רעקיזָאד רעד טעמדיװעג טָאה רע סָאװ ,דיל ַא ןיא
 ,"ןָאד זיא יעד יהד, ןבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה רע סָאװ ,דיל ןייז .םעלבָארּפ

 ,לַאפוצ רעכעלקילג ַא זיא סָאד רעבָא ,סעיגָאלָאטנַא עלַא ןיא ךיז טניפעג

 רעמ טשינ ןענייז רעדיל עטריגָאלָאטנַא-קרַאטש ענייז ןופ ךס ַא לייוו

 וָאלעפגנָאל ךיז טָאה דיל םעד ןיא .רעדניק-לוש רַאפ לַארָאמ-ןירַאכַאס יו
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 ןוא עיזעָאּפ רעד ןיא טרָא ןגייא ןייז ןוא הכרעמ ןייז ןגעוו טכַארטרַאפ

 סָאד ןוא .עיזעָאּפ רעד ןיא ץַאלּפ ַא ןפַאשַאב ךעלרע ךיז רַאפ טָאװ רע
 ,עקירעמַא ןיא קיטירק עצנַאג יד תעב לייוו ,רָאג זיב טנַאסערעטניא זיא
 םעד ןיא ,רע טָאה ,ןעמָאנ ןייז ןעגנולקעצ טָאה ,דנַאלגנע ןיא וליפא ןוא

 טלגיּפשעגּפָא ןפוא ןטנַאגעלע ןוא ןקיטייז ַא ףיוא ,"ןָאד זיא יעד יהדא דיל
 סָאד יװ ,רעסעב ךס ַא ,טצַאשעגּפָא ןײלַא ךיז ןוא תוקפס ענעגייא ענייז
 ,ָאי ךימ ןגירק דיל םעד ןיא ןוא .רעקיטירק עטסעב ענייז ןָאטעג ןבָאה
 "ךָאשזדײמש ןופ עיצַאקיפיסַאלק רעד ףיוא קוק םעיינ ַא ,לָאמ ןטשרע םוצ
 טעטילַאװק ,דָארג ןיא ױזַא טשינ ךיז טלדנַאה'ס .ןטעָאּפ ייב ?רָאניימ , ןוא
 וָאלעּפגנָאל זַא ,ךיז טײטשרַאפ'ס .טימעג ןיא יו ,גנוכיירגרעד ןיא רעדָא
 טימ ןכַאמקעװַא ךיז ןוא הער ַא ןָאט ןצנַאגניא טלָאװעג טשינ ךיז טָאה
 ,טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,עביל-טסבלעז ץמש םעד טימ רעבָא ,טנַאה רעד
 ןבעג ָאי ןעק סָאװ ,לסילש םוצ ןפָארטעג ךעלרע ןגעוטסעדנופ רע טָאה
 | .טעָאּפ ןרָאנימ ַא ןופ ףירגַאב לקיטש ַא

 ַא רעניימ ןוא ןטעָאּפ עכעלטימעג ןגעו ןבירשעג ןטלמונַא בָאה'כ
 ןטלָאװ יאוולה רָאנ .תונעט טַאהעג רימ וצ טָאה ,רעטכיד רעטנַאקַאב ַא ,רבח
 טלָאמעד ןטלָאװ רימ לייו ,רעטכיד עכעלטימעג עטוג ךס ַא טגָאמרַאפ רימ
 טנוזעג א ןוא רוטַארעטיל עטנוזעג ַא ןגָאמרַאפ רימ זַא ,רעכיז ןעוועג
 ןעוועליצ עלַא -- ןטעָאּפ עסיורג עמַאס ָאד ןענייז זדנוא ייב .ןבעל שידיי

 רעזדנוא קידלוש זיא םעד ןיא .סיורג ףיוא ןָא ךיז ןזָאלב עלַא ןוא סיורג
 טעָאּפ םעד ךיילג טיג סָאװ ,עכלעזַא זיא קיטַאמעט יד .ןבעל ךעלקילגמוא
 ןוא עקידלקזחי יד ןופ איבנ ַא טרעװ רע ןוא ּפָאק ןפיוא שא קַאז ַא
 יד יו ,ץוט ןפיוא ךיז ןענעכער סָאװ יד ןופ טשינ ,םיאיבנ עקידהימרי
 .סרעעז עקידרשע ירת ענעדיײשַאב

 ,זיוה ןופ ,טייקטעוועדנופעגנייא ןופ טעָאּפ רעד ןעוועג זיא וָאלעפגנַאל

 ףיוא טנכערעגסיא זיא סָאװ ,המכח-סנבעל ןופ ,דניק ןופ ,עילימַאפ ןופ
 ןעװעג זיא רע םגה .רעטלע עטוג ַא טרעכיזרַאפ סָאװ ,ןבעל טקיסעמעג ַא

 ןעועג לָאמ עלַא טשינ רעדיל ענייז ןענייז ,טייקיסעמ ןופ טעָאּפ רעד
 -עג ןענייז רעדיל ערעסעב ענייז לייוו ,טייקיסעמלטימ ןופ קורדסיוא ןַא
 ןוא עקיאור סָאד ןזייוקירוצ ןעד ןעֶמ געמ .טעברַא ןוא ימ עכעלרע ןעוו
 ---ןבעל סָאד ןריטּפעצקַא ףיוא טריזַאב זיא סָאװ ,דיל עקידנריפָאזָאליפ-טכייל

 ? ןריטּפעצקַא סע לָאז ןעמ טרעוו זיא ןבעל סָאד זַא טלַאה טעָאּפ רעתמא ןַא ןעוו

 יד ןופ טלַאפ שינרעטצניפ, ןעוו ,"ןָאד זיא יעד יהד, דיל םעד ןיא
 ,ךעלקירעיױרט רעדָא ,קירעיורט טרעוװ טעָאּפ רעד ןוא "טכַאנ ןופ לגילפ
 ןוא ןקיאורַאב םיא לָאז סָאװ ,דיל טושּפ ַא ןענעיילרָאפ םיא לָאז'מ רע ליװ
 ."גָאט ןופ ןעקנַאדעג יד , ןביירטרַאפ
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 גנומיטש  ַאזַא ןיא םיא לָאז ןעמ זַא ,שוריפב טעב ןָאלעפגנָאל ןוא
 ,סרעטסיימ עטלַא ,עסיורג יד ןופ רעדיל ןייק ןענעיילרָאפ טשינ

 1406 ?עס1ג 1016 2186 016 208596184

 ןאס6 {עסעג 16 221:68 853011016

 יטשנג096 6150816 100050608 0

 ידימזיסט0 1016 601114018 01 11016.

 ךרוד ןכליה טירט-סופ עטייו ערעייז סָאװ ,סרעטסיימ עסיורג יד
 ןוא ןקיאורמואַאב סָאװ ,רעטסייג עסיורג ןענייז ,טייצ ןופ ןרָאדירָאק יד
 גנולגיּפשּפָא ןַא ןענייז ?ןעקנַאדעג עקיטכעמ, ערעייז ,ןעלמירד טינ ןזָאל
 :גנערטשנָא ןוא ימ ןופ ,ןבעל ןיא ףמַאק ןקידרדסכ םעד ןופ

.1686 101 108 1 ?1001 206 

 ןענייז סָאװ ,ןזיר עקיאורמוא עסיורג יד ןופ דימ וצ זיא ןָאלעפגנָאל
 ,שינַארט רָאנ ,קיטשמוא רעדָא קירעיורט טשינ

 1686 1ע0נג 8006 !טמגס1ס1 2066,
 טאמס86 8008 8205266 0?1תג 215 2068/0}

 285 8800018 1ע0עג 086 010365 01 פטעננג6ת,

 סע 16818 1101 126 6961108

 טעגס (םצסטפמ 1098 6898 01 1400

 4264 212068 46ט7014 01 6,

 80111 36816 גמ תנפ 8001 146 0

 64 טט040461131 216104168.

 וצ גנַאגוצ רעטרעיײלשרַאפ ןוא רענעטלַאהַאב סוָאלעפגנָאל זיא סָאד
 ,םעניילק ןופ ףירגַאב םוצ גנַאװצ רערעסעב ַא זיא סָאְד ןוא ןיילַא ךיז
 רָאנ טשינ ,טפָא טרעטַאמרַאפ טעָאּפ רעסיורג רעד .טעָאּפ ןרעסערג רעדָא
 -עג ענייז סָאװ טעָאּפ רעד .,קיגַארט ןייז טימ רָאנ ,טייקסיורג ןייז טימ
 ףױרַא טשינ טפרַאװ (ץרַאה טושּפ ַא ןופ) ?ץרַאה ןופ ןעמָארטש ןעגנַאז
 םיא טיג רע ןוא םיא טקיאורַאב רע ,רענעייל םעד ףיוא "הרות-ןתמ; ַאזַא
 רעניילק רעד אקווד טשינ רַאפרעד ןיא טעָאּפ רערָאנימ רעד .גנונעפָאה
 עכעלטינשכרוד ןופ טעָאּפ רעקיטכירפיוא רעד ללכ ךרדב זיא רע ,טעָאּפ
 רעיורט ַא זיא'ס רעבָא ,רעיורט ןופ טעָאּפ ַא ןייז ךיוא געמ רע .ןעגנומיטש
 ,דיירפ טימ טייז ייב טייז ,ןבעל םיא טימ ןעק ןעמ ןוא ןדיילרעד םוצ זיא סָאװ

 ןעוועג זיא סָאװ ,ןָאסינעט ןעוועג ךיוא זיא רעטכיד רעכעלטימעג ַאזַא
 ָאלעפגנָאל רעשילגנע רעד ךֹות ןיא רעבָא ,טעָאּפ רעשילַאקיזומ רעמ ַא
 "ַאֹּפ ןוא ךעלדירפ ַא ןופ ןעגנומיטש יד ןעוועג ןענייז ןעגנומיטש ענייז
 רעד ןעװעג זיא רעיורט ןופ עמַאג עצנַאג ןייז וליפא ןוא ןבעל ויטיז
 -עיורט רעד --- ןייז ןטרעשַאב ןצנַאג ןכרוד זדנוא טײלגַאב סָאװ ,רעיורט
 ןעמעננָא ןוא ןײטשרַאפ-טשינ ןדירפוצ ַא ןופ ץפיז רעקיר
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 טָאה רע .טעָאּפ רערָאנימ רעקיטכיוו ַא ,רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןיקשוּפ
 טשינ טָאה רע ןוא סעצײלּפ יד ףיוא אשמ ערעווש וצ ןייק ןגָארטעג טשינ
 ןעוװעג טשינ רשפא זיא עיפַארגָאיב סניקשוּפ .רענעייל םעד טקיטסעלַאב
 ,סנָאסינעט רעדָא סוָאלעפגנָאל יו ,עקידמימי תכירא ןוא עטנוזעג  ַאזַא
 -ומ ןוא רעטסנעש רעד זיא רע .רעדורב א סרעייז ןעוועג זיא רע רעבָא
 ,ףירגַאב סוָאלעפגנָאל טיול ,טעָאּפ ןרָאנימ ַא ןופ קורדסיוא רעטסשילַאקיז
 -ירָאק יד  רעביא ּפֶא ןכליה סָאװ ,יד ןופ טשינ ןענייז טירט סניקשוּפ
 ןעו .ןסַאצּפָא ערעכייו ןוא לויטש ערעטכיל טָאה רֶע ."טייצ ןופ ןרָאד
 ,טנעמָאמ םענעי ןיא ןוָאלעפגנָאל טנעיילעגרָאפ רעדיל סניקשוּפ טלָאװ ןעמ

 טלָאװ רע .ןרָאװעג טקיאורַאב רע טלָאװ ,ור ךָאנ טקנעבעג טָאה רע ןעוו
 "ןָאד זיא יעד יהדק דיל ןגייא ןייז ןשיווצ ךלהמ ןטייוו וצ ןייק ןעזעג טשינ
 ַאבעינ ויָאלגמ .ַאירוב, יֹוװ ,דיל ַאזַא ,ןגָאז רימָאל ,ןופ גנומיטש רעד ןוא

 ."טעיָארק
 עטוג יד ןוא ,ןטעָאּפ עכעלטייצרעביא יד ןענייז ןטעָאּפ ערָאיַאמ יד

 ןעגנומיטש יד ןופ ןוא טייצ רעַייז ןופ ןטעָאּפ יד ןענייז ןטעָאּפ ערָאנימ
 ןיק טשינ ,טקירדעגסיױא ךעלרע רָאנ ביוא ,ןענייז סָאװ ,טייצ רעייז ןופ
 -געמ ַא יז ןבָאה רַאטרעד .ןטייצ ערעדנַא ןופ רעדיל יד יו שרעדנַא ךס

 יד זַא ןעגנירד טשינ ןעמ ףרַאד ןופרעד .ןבעל ןביילב וצ טייקכעל
 וצ טוג טשינ זיא'ס סָאװ ,רעטכיד עכעלמייהמוא ןענייז ןטעָאּפ עסיורג
 געמ ןעמ רעבָא ,ןיינ .זיֹוה ןגייא ןופ תומא דלד יד ןיא ייז טימ ןבעל

 ןוא יעזומ ַא ןיא טגנעה סָאװ ,דליב-טסנוק ַא ןלעטשרָאפ לָאמַא ָאי ךיז
 ןעגנַאהעגפיוא טשינ ןפוא םושב סע ןעמ טלָאװ זיוה טושּפ ַא ןיא סָאװ
 .טייקסיורג רעשירעלָאמ רעד טימ המיא ןַא טגָאיעגנָא טלָאװ סע לייוו

 ערָאנימ ןוא ןטעָאּפ טלעװ ןענייז ןטעָאּפ עסיורג ,רעטרעוו ערעדנַא ןיא
 -ַאב ץנַאג ךיז ןליפ ייז .ןטעָאּפ דניזעג-זיוה ,ןטעָאּפ-בוטש ןענייז ןטעָאּפ
 ןעװעג זיא טכערעג .ןימַאק םייב ןוא לוטשגיוו ןפיוא ,זיוה ןיא םעווק
 -בוטש טימ רעבָא ,ןעור טשינ עקַאט ןֹוָאל ןטעָאּפ עסיורג :וָאלעפגנָאל

 -ַאב ןוא ןגיוורַאפ ךיז ןעמ ןעק ,ןייז טשינ ןלָאז ייז קיאורמוא יו ,ןטעָאּפ
 ורמוא-עילימַאפ ןוא -זיוה רעייז טימ וליפא ,ןקיאור

 רַאפ ןיריּפסַא ןרעװ ףרַאד עיזעָאּפ ערָאנימ יד זַא טשינ טניימ סָאד
 ןיא יז ןעוו וליפא ,אליממ סָאד ןזיא יז רָאנ .,ןוורענ עטרעטישרעד
 -ןרילעבער ַא ןעוועג זיא ןיקשוּפ .שימעהָאב רעדָא ,שילעבער טשרמולכ
 "ןח יד ןעוועג ץלַא ןענייז סָאד רעבָא ,טסייג-יירפ ַא ןוא טעָאּפ רעקיד
 טיישרַאפ לסיבַא ןייז ףרַאד סָאװ ,טעָאּפ ןלענָאיצידַארט םעד ןופ ךעלעבירג
 ץנַאג םיא טָאה ץנעגילעטניא עכעלרעגריב יד .ןריקָאש ףרָאד רע ןוא
 ,זיוה ןיא ךיז וצ טמעװקַאבנײרַא טוג

 ןרעװ טדנעװעגנָא טשינ ןעק ,טגָאזעג ןביוא בָאה'כ יוװ ,סָאמ יד טָא
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 ןַא םצע ןיא זיא ןיוה ןוא בוטש רעזדנוא לייוו ,עיזעָאּפ רעזדנוא ףיוא
 -עג טעמכ ןיא עיזעָאּפ עכעלטימעג .ענעקָארשרעד ַא ,עטלסיירטעגפיוא
 .טימעג רעד ןעװ טרפב .ןרעיֹוא ערעזדנוא רַאפ גנוקידיײלַאב ַא ןרָאװ
 ןענייז סָאװ ,סעמעט טרינַאפָארּפ רע ןוא שידָאמ ןרעוו ליוו טעָאּפ רעכעל
 .תוחוכ ענייז רעביא

 זיא סָאװ ,טעָאּפ ןרָאנימ םעד ךָאנ שוריפב ךיז טקנעב ןעקנעב
 ןעמ זיא טעָאּפ ןרָאנמ םעד טימ .ןבעל רעטניזעג ַא ןופ קורדסיוא רעד
 -סיורג ןייז וצ סיוא טציא ןדנוא ךיז טכַאד סָאװ סָאד תעב ,רעכיז שטָאכ
 -נָא ןצנַאגניא ןוא ןטייצ ערעסעב ןופ ןרעוו ןצלָאמשעצ לָאמַא ןעק טייק
 ,ןדיי ייב ןטייצ עכלעזַא ןעמוק עקַאט ןלָאז יאוולה ןוא .טרעוו םעד ןרעוו
 תורצוא עלַא ערעזדנוא ןטכײלַאב ןענעק טייקינוז רעייז טימ לָאז'מ סָאװ
 -עגרעביא ןבָאה ןעיירשעג ערעזדנוא סָאכע עקידנרעיוד לפיוו ,ןעז ןוא
 ,טייצ רעזדנוא ןופ ןרָאדירָאק עלַאנָאיצַאנ יד ןיא ,טזָאל

 ואו .דיל עביל טוג ןייק טנעילעג טשינ גנַאל ןיוש רימ ןבָאה טָא
 -עג ,עטכַארטעגסיוא ,ןייז לָאז ,עשירעטכיד עלַא יד ןעמוקעגניהַא ןענייז
 זדנוא ייב רָאנ טשינ ? רעדיל-עביל יד רַאפ טריזָאּפ ןבָאה סָאװ ,עטביל
 ױזַא זיא'ס רָאנ ,רעדיל עכלעזַא ןביירש וצ קשח םעד ןעמונעגּפָא סע טָאה
 ןבעגעגסױרַא טשינ גנַאל ןיוש טָאה סָאװ ,עיזעָאּפ רעשילגנע רעד ןיא ךיוא
 בוא ןוא ,טײקלַאמרָאנ וצ רעקקירוצ לקיטש ַא .דיל"עביל טכער ןייק
 ךוב ַא ןיא אקוד ןענופעג ךיא בָאה ,עיזעָאּפ רערָאנימ וצ טליו ריא
 ,ןיקלַאה .ש --- רעטכיד ןשיטעװָאס םעד ןופ ,רעדיל

 -טוװָאס ,ןלַאפ עכלעזַא ןיא ךעלנייועג טְגָאז ןעמ יװ ,טשינ גָאז'כ
 ןופ ,"ןגעו עשידרע, -- רעדיל ךוב סָאד לייוו ,רעטכיד רעשידיי-שיט
 ןיק טשינ טָאה ,עװקסָאמ ןיא ,1948 ףוס ןענישרעד זיא סָאװ ,ןיקלַאה .ש
 טשינ ןצנַאגניא ךוב סָאד ןיא תויתוא עשידיי יד ץוח ַא ."םעט ןשידייק
 טגיזַאב ןעמ זַא רעבָא ,ערקירּפ לסיבַא זיא סָאד .רעדיל ךוב שידיי ןייק
 ךוב סָאד זַא ,ןפײרגַאב ןעמ טמענ ,ךוב שידיי ַאזַא וצ ןליוורעדיו םעד
 ַא ןופ טקודָארּפ רענעגנולעג ןֹוא רעפייר רעטשרע עמַאס רעד זיא רעדיל
 ,ָאטשינ טרָאד ןיא סָאװ סָאד .שידיי טביירש סָאװ ,ןשטנעמ ןשיטעװָאס
 ליפיוזַא .ןכוז סָאד ןפלעה טשינ זדנוא טעווס ןוא ןכוז טשינ רימ ןפרַאד
 -ידיי ךס ַא ןוא דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא ןרָאװעג טעליוקעגסיוא ןענייז ןדיי
 -לַאה רָאנ -- טגָאלקַאב ייז ןבָאה דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא רעטכיד עש
 ,גנוניישרעד עיינ ַא זיא סָאד .שטנעמ רעשיטעווָאס ַא ןצנַאגניא זיא ןיק
 -מוא עלַא ךָאנ ןפלעה טשינרָאג זדנוא טעוו'ס ןוא ,תויתוא עשידיי טימ
 ןופ רַאילּפמעזקע ןַא יו ןענעקרענָא ןזומ סע רימ ןלעװ תוישק עמענעגנָא
 .תולג ןקימוטעמוא רעזדנוא
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 ,גנוּפינקרַאפ רעדָא ,תוכייש םוש ןייק טשינ טָאה "ןגעוו עשידרע/ ךוב ןייז
 ןופ העּפשה יד רעכיג רעדיל יד ןיא טעז'מ .עיזעָאּפ רעשידיי רעד טימ
 ןייק ןוא ,קימטיר רעשיסור רעד ןופ וליפא ןוא עיזעָאּפ רעשיסור רעד
 .טיײקבעלקנַאדעג רעשידיי רעד ןופ רעדָא ,דיל ןשידיי ןופ טשינ סולפנייא

 קינייװ טימ רעבָא ,שידיי רעקיטכערּפ א זיא סניקלַאה ןושל סָאד
 זיא רע .ןעמזיאערבעה טימ טבעװעגכרוד זיא סע ןעוו וליפא ,ןעלצרָאװ
 טײקשילַאקיזמ רעד ןופ ּפָאקסעדײלַאק ַא זיא קיזומ ןייז רעבָא ,שילַאקיזומ/

 .עשיװָאצלָאק ַא רעכיג זיא טייקכעלטימעג ןייז ןוא זרעפ ןשיסור ןופ

 סָאװ רעטכיד טרָאס רעיינ ַא רעדָא ,רעטכיד רעשידיי ּפיט רעיינ ַא
 טָאה רע זַא ,רע טנָאמרעד ואווצעגרע .ןיקלַאה .ש זיא שידיי טביירש
 רעבָא .רדח ןופ ןפָאלטנַא וליפא זיא רע זַא ןוא ןטַאט ןשידיי ַא טַאהעג
 .רָאה ַא ףיױא ָאטשינ טרָאד זיא טײקימַאטש-שידיי טימ גנוּפינקרַאפ ןייק

 ןעו זַא, דניק סָאד טעב רע .םענעריובעג-יינ ַא וצ דיל ַא טרָאד ןַארַאפ

 שטָאכ קלָאפ ןייז רַאפ לָאז ןרעטש םעיינ ַא טלעו רעד ןקעדפיוא טעװ רע

 ןעמ -- טניימ רע ןעמעװ רעכיז טשינ ןעמ זיא "ןרעװ טינ רערעטצניפ

 יװַא ,קלָאפ עשיסור סָאד טניימ רע זַא ,ןביולג וצ טגיינעג רעכיג זיא

 ,ךעלהשעמ יד טימ ןעמַאװצ ןיױש ,רעדיל ךוב סניקלַאה .ש זיא שיסור

 ךיז דייש ךיא זַא םעדכָאנ רעבָא .ןויטָאמסקלָאפ עשיסור ןוא סעדנעגעל

 ,זדנוא ןופ ןוא רימ ןופ טדײשעגּפָא ךיז טָאה רע יװ ,ןעניקלַאה ןופ ּפָא

 .טעָאּפ רערָאנימ רעטַאװעצַאקש ,רעטנוזעג ,רעקיטכיל ַא .רימ רע טלעפעג

 :ןביירש וצ טגַאװ רע ןוא זעיגילער לסיבַא וליפא זיא רע

 ןלַאפ וצ ןעמעװ רַאפ ןבָאה טינ טלָאװ ךיא ןעוו

 ,ןיּפ ןיא ,הליפת ןיא

 --- ןלַאפעג ןַאד רימ ףיוא טלָאװ טלעװ ענעצנַאג יד

 יןייז טינ רעמ טלָאװ'כ ןוא

 ןביולג ןייק ןצרַאה ןיא ןגָארט טינ טלָאװ ךיא ןעוו

 ןײרַא לעװ ךיא זַא

 --- ןביוטש עכעלברעטשמוא ענעי טָא ןופ לָאצ ןיא

 ,ןייז טינ רעמ טלָאװ ךיא
 (76 טייז)

 טימ ,טפול-גרַאב טימ ,יינש טימ ,דלַאװ טימ לופ ןענייז רעדיל ענייז

 ,רעדיל-עביל טימ . . . ןוא ,םישוח עטנוזעג

 ,שידיי טביירש סָאװ ,רעטכיד ַא ןופ ךוב שיטעווָאס ַא ןיא רעדיל-עביל

 רָאנ ,רעדיל-"עביל ןייק טַאלג טשינ ןוא .סניפעג ַא זיא ,1945 עמַאס ןיא



 גיד ןטעָאּפ ערָאנימ

 ןופ רעדיל --- טייקירעיורט ןופ ךיוה ַא ךיז ןיא וליפא ןבָאה סָאװ ,רעדיל
 -- לדיימ גנוי ַא וצ ןקירעילטימ ַא

 ,ןייא רימ ןיא ךיז טּפַאז םעטָא ןייד ,גנַארד ןייד ,גנַאג ןייד
 ,ןײרַא גָאט ןיא טכַאנ יד ןייא ךיז טּפַאז'ס יװ

 ,טולב ןייד ץרַאה ןיימ טליפיס ןוא

 ,טױה ןייד טיוה ןיימ טליפ'ס ןוא

 ,טיוט םעד ךיז ןבעג ,ןבעל סָאד טליפיס יװ

 ,(86 טייז)
 -- שרעדנַא ץעגרע ןוא

 ,ןטלַארטשעצ קידבוט-םוי ַא -- ַאזַא ביל ךימ טסָאה וד

 ,דניז ןייז טגניזַאב ןייש סָאװ ,ןקידניז ַא
 --- ןטלַאהַאב טלעװ רעד רָאג ןופ ךימ טסיב טיירג ןוא
 ,טניװ רעד ןשעלסיוא טינ םַאלפ םעד לָאז סע

 (808 טייז)

 ןגעק עירָאגעלַא ןַא ןרָאװעג דלַאב עביל עצנַאג יד ןיוש זיא ָאד זדנוא ייב
 ןגעװ טושּפ ךיז טדער רעטכיד ןשיטעװָאס ַא ייב רעבָא ,לארשי תסנכ רעד
 ,"דניז ןייז טגניזַאב ןייש סָאװ ןקידניזא ַא

 ךדרע רעד ףיא תורצוא עטסנעש עלַא לייװ
 ,טרעװ וטסיב ,רצוא ןיימ ,רעמ סָאװטע ןוא
 -- טנגוט עטסערג ןייד ,עקיצנייא ןייד זיא'ס שטָאכ

 ,טנגוי עקידלגיּפשרעדנואוו ענייר ןייד

 491 טייז)
 :שידיי ףיוא דיל שיסור תמא ןַא זיא טָא

 ,ןטנקלָאװרַאפ םינּפ טימ רעגניז רעקיטכיל
 ?ךיד טָאה טגלָאפרַאפ רעװ גָאז ?זיא ןעשעג סָאװ גָאז
 עלעקניװ ןיא ןגָאירַאפ ,ןביירטרַאפ וצ --- ךיד
 ,עלעטניװ ַא ליפוצ --- ןקידײלַאב ףיוא ךיד
 --- ריד ןזייװ עלעיינש ַא --- ןעיירפרעד ףיוא ךיד
 ?ריד ןייז יירט ,ןבָאה ביל טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רעװ

 ,(04 טייז)

 -מערַאװעצ ןרעװ סָאװ רעדיל .ךוב ןייא ןיא רעדיל-עביל ןופ ללש ַא
 ,דיל וצ דיל ןופ רעטגנויעצ ןוא רעט

 ,ןייצ עקידנכַאל ןגעק ןייטשייב סָאד ןעק רעװ
 ?ןח אלמ ןוא שירפ ןענייז ןּפיל ןוא ליומ ןעװ

 ןַארַאפ רעבָא ,קורדסיוא רעשידיי רעקידלצרָאװ .ַא זיא "ןח אלמ;
 ןַא רעדיל ךוב סָאד זיא ךָאד ןוא ךוב ןיא ןקורדסיוא עכלעזַא קינייװ
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 ןוא טעטסַארכעצ ,טגַאװעג ,עטַאװעצַאקש זיא'ס .ךוב טוג קידנשַאררעביא

 -ריב ַאזַא טימ שילעבער וליפא ,גנוטכיד רעקיטייצטנייה ,רעשיטעווָאס רַאפ

 ןוא ןטגַאװעג םעד עקַאט טגָארט סָאװ ,טכוזרעפייא ןגעו דיל ךעלרעג

 סָאװ ,גנודיישעצ ןגעוו דיל ַא רָאג רעדָא ;"רעפייא, ןעמָאנ ןשיטסילַאער

 :תורוש ענייפ עכלעזַא טָאה

 ,ןטפעהַאב טינ ןענָאק ךיז ןציּפש-גרַאב עטייוו ייווצ ביוא ןוא

 ןטפערק ןטעב רעלדָא יד ייב רימָאל זיא

 ,ךיז ןעילפרעדנַאנַאפ וצ ףיוא

 ךיז ןעילברעדנַאנַאפ וצ ףיוא

 ,(110 טייז) : רעדנוזַאב

 זיא עלעיינש ַא ןעזרעד םייב דיירפ עשיסור בגא ןוא עשידניק יד

 טפור סָאװ ,ןיקלַאה .ש טעָאּפ ןקיזָאד םעד ןופ רעדיל יד ןיא בורל ָאד
 רעטכערעגמוא רעיינ ַא ןגעו ,תובשחמ עקירעיורט סױרַא זדנוא ןיא םדוק
 טָא רעבָא ,וצרעד וצ ךיז ןעניואוועג רימ זיב ,טייצ טמענ'ס .ירּפ רעשידיי

 רעד יו .ןָא ךיז טבייה סָאװ ,ךוב שיטעװָאס ַא ןיא טרָאפ ירּפ יד זיא

 ןענילַאטס ןוא ןענינעל וצ רעדיל ענעבירשעג-טוג ייווצ טימ ,זיא רעגייטש

 -עביל קיצרעפ ןוא עכעלטע ךוב םעד ןיא ָאד טרָאפ ןענייז טָא ןוא

 ךעלטנגוי ןייא ךָאנ ןגיוא יד סיוא שממ ךיז ןקוק ָאד רימ תעב ,רעדיל

 זדנוא רַאפ .האופר ַא ףיוא רעדיל עכלעזַא טשינ ןעניפעג רימ ןוא דיל

 ,רעקיצנַאװצ ןצניינ עקיאור יד ןופ גנונָאמרעד ַא רעדיל עכלעזַא ןענייז ָאד

 ? ןוויטָאמ עטושּפ עכלעזַא ןביירש ןלָאז סָאװ ,םישרוי ערעזדנוא ןענייז ואוו

 ,טכוזרַאפ בייל ןביל ןייד בָאה ךיא טניז ןופ

 . ןסָאזעגוצ ןיא סנייד וצ טולב ןיימ טניז ןופ

 ,ןטָארעג טינ ןעלקנוטרַאפ ךיד םענייק זיא

 ,טכוזעג ןָאט סָאד ערעדנַא ןבָאה'ס ןוא

 .ךורּפש א רַאפ יװ ,קירוצ ןטָארטעגּפָא רָאנ

 (128 טײז) ? טכולפרַאפ טסָאה יצ ,טימרעד טשנעבעג ךימ טסָאה

 ,ךַאמ ךיא יצ ןעז וצ ךוב ןפיוא קוק ַא טּפַאכעג ךיא ןבָאה רעדיוװ ןוא

 ןגעװ עשידרע -- (ןיקלַאה .ש; :טמיטש'ס ,ןיינ .טשינ תועט ןייק ,הלילח
 ךיא בָאה טכַארבעג ןוא ,"1942 ,עװקסָאמ ,'סעמע רעד' גַאלרַאפ-הכולמ ,ז"גָא

 ןוא ןטעָאּפ ערָאנימ עטוג ןענייז סע קיטיונ יוװ ,ליּפשייב ַא רַאפ זיולב סע

 ,רוטַארעטיל רעטנוזעג ַא רַאפ ןענייז ייז טנוזעג יו



 289 דיל סנעמעלַא ןוא דיל ןייז ,רעטכיד רעד
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 -םעלנעזרעּפ עשירעטכיד עצנַאג ןזייוו ןליוו סָאװ ,סעיגָאלַאטנַא ןַארַאפ
 םעד ןיא רָאנ ,דיל םענעבילקעג ןרעדנוזַאב םעד ןיא טשינ טייג ייז ,ןטייק
 ,רעדיל ענייז ךרוד טניישרעד רע יוװ ןוא ךיז טקיטלַאטשעג רע יװ ,רעטכיד
 ךיז ןריזילַאיצעּפס סָאװ ,סעיגָאלַאטנַא ענעי רעסעב ןלעפעג רימ רעבָא
 -נַא עכלעזַא ,ךיל םענעבילקענּפָא םעד ףיוא רָאנ ,טעָאּפ םעד ףיוא טשינ
 ןעוועדַאה טימ טשינ ךיז ןעמעגרַאפ ייז .קידמינּפ-תוזע ןענייז סעיגָאלָאט
 ,טריילַאטסירקסױא טרעוו עימָאנָאייּפ סטעָאּפ ַא .רעדיל רָאנ ,רעטכיד
 -ָאטנַא יד רעבָא .רעדיל עטכעלש ענייז ןופ ייס ןוא עטוג ענייז ןופ ייס
 ןוא רעדיל ענעטָארעג עכעלטע יד םיא ייב טמענ יז --- תילכת טכוז עיגָאל
 .טייקטלקערבעצ רענעגייא ןייז ןופ תוברוח יד ףיוא ,רעביא םיא טזָאל

 רָאנ ,ןיז ןשינכעט ןיא טשינ טרָאװ סָאד ָאד ץונ'כ --- עיגָאלָאטנַא יד
 טשינ רעטכיד רעדעי ייב טכוז ,ןירעבײלקּפָא עסיורג יד --- ןשילָאבמיס ןיא
 ,עטכײרגרעד-לַאסרעוװינוא סָאד יו ,עשירעשזדנָאלב-לעודיווידניא סָאד ױזַא
 רעמ טשינ יז ןענייז לכה ךס ןטצעל ןיא סָאװ ,ןטנעמירעּפסקע וליפא
 ןעוו טלָאמעד זיולב ךיז ןענעכער ,געוו רעדנוזַאב ַא ךרוד ןעמוקנָא ןַא יו
 טפיוקעגסיוא טרעוװ ןעשזדנָאלּב עקידנויכב סָאד .ןָא עקַאט ןעמוק יז
 ,ןעשזדנָאלב ןכרוד טרענעשרַאפ לָאמטּפָא טרעוו ןעמוקנָא סָאד .ןעמוקנָא ןטימ
 .טקודָארּפ ןקיטרַאפ ַא טימ ןעמוק זומ רעטכיד רעד רעבָא

 םעד ןגעװ רָאנ ,סעיגָאלָאטנַא ןגעו ןדער וצ העדב טשינ ָאד בָאה'כ
 עטכעלש ןעצ .דיל טוג ןייז ןוא רעטכיד םעד ןשיוצ קחרמ ןרעייהעגמוא
 יז ,גנולקיװטנַא סרעטכיד םעד רַאפ טנַאסערעטניא ןייז ןענעק רעדיל
 ןופ גנוריזילַאטסירקסיױא רעד וצ געוו ןפיוא ,ענייז ןּפַאטע יד ןזייוו ןענעק
 -ַאב טימ רעטכיד ַא טסעמ ןעמ ןעוו רעבָא ,טייקכעלנעזרעּפ רענעגייא ןייז
 -קיװטנַא רענעגייא ןייז ןֹופ סָאמ רעד טימ טשינ ןוא רעדיל עטוג ערעדנוז
 גנוכיירגרעד ןופ סָאמ רעקיצרעהמרַאבמוא רעד טימ םיא ןעמ טסעמ ,גנול
 יד ךרוד ױזַא טשינ טכוז ןעמ .גנוכיירגרעד רעד וצ ןרעטעלק ןופ טשינ ןוא
 עלַאסרעװינוא יד רָאנ ,סעימָאנָאיזיּפ עשירעטכיד --- רעדיל עטוג ערעדנוזַאב
 וצ ,טרעקרַאפ ,ייז טכוז ןעמ ,רעטכיד ערעדנוזַאב יד ןשיוװצ טפַאשהבורק
 ,ןריזימינָאנַא

 ,ךיל ַא זיא דיל טוג ַא זַא ,ןזיװעגנָא לָאמ ךס ַא ךיא בָאה רַאפרעד
 טשינ ףרַאד סָאװ ,ןיילַא רעטכיד םעד ףיוא ןייז ךמוס טשינ ךיז ףרַאד סָאװ
 טרעלקעגפיוא טשינ ףרַאד סָאװ ,רעטכיד ןופ ןרעוװ טריפעג ךעלטנפע
 ןרעוװ טזָאלעגּפָא ןעק סָאװ רָאנ ,טייקכעלנעזרעּפ סרעטכיד םעד ךרוד ןרעוו
 רענעגייא ןַא ןופ חוכ ןטימ ןבעל ךָאד לָאזס ןֹוא טָארַאב סטָאג ףיוא
 ףלעװצ עטשרע יד ןריטיצ ךיא לעװ ליּפשייב ַא רַאפ .טייקטכיירגרעד
 ,תורוש ףלעװצ לָאמ יירד ןופ טײטשַאב סָאװ ,דיל ַא ןופ תורוש
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 ,טדײלקעגנָא ןסייװ ןיא טכַאנױטימ יד טייג סע
 ,לָאט ןוא גרַאב רעכירַא ,דלַאװ ןוא דלעפ רעבירַא
 ,טײרּפשעגסױא סנדייז ףיוא ,טדײלקעגנָא ןסייװ ןיא
 .לָאצ ַא ןָא ןעמיורט ןוא ןייש ןליטש טימ טסיג ןוא
 טבצװש רוּפשיטכיל ןסייוו ןיא ,ריא ךָאנ ױזַא ליטש ןוא
 ,ןךלימ ןוא סייװ --- םולח ַא ,ףוס ַא ןָא םולח ַא
 ,טבעװעגכרוד ןרעטש טימ ,םיור-למיה ןעיולב ןופ
 ,טליהעגנייא ןלַארטש ןיא -- ךרע רעסיײװ רעד זיב ןוא

 םורָא ךרוד ןסָאגרַאפ ,טלעװ עצנַאג יד טפָאלש סע
 ,טקילגַאב ןוא טקיאורַאב ,ןייש ןליק ,ןדלימ טימ

 ,םוטש ןגייװש ןסַאג יד ,טָאטש עסיורג יד טפָאלש סע

 ,טגיװעגנייא םולח ןיא ,שטנעמ רעדימ רעד טפָאלש סע

 םעד טימ ןדנוברַאפ קינייװ דעייז ןיא דיל םעד ןופ גוצסיוא רעד
 טָאה סע רעװ ,ןפערט וצ רעווש ץנַאג זיא'ס ןוא טייקכעלנעזרעּפ סרעטכיד
 ןבירשעג תורוש עשילַאקיזומ-ףיט ןוא עקיטכיזכרוד ,ערָאלק ףלעווצ יד
 ןעמיורט , יו קורדסיוא רעשירעטכידיוויאַאנ ַאזַא ךיז טפערט דיל ןיא ,תמא
 ןטלעז זיא סָאװ ,קיחמ יד ןייא רימ ןּפַאז רַאפרעד רעבָא ,"לָאצ ַא ןָא
 יו ךיוא ןעעז רימ .תורוש עשיטעטסעיַאמ עקידלעגרָא יד וצ טסַאּפעגוצ
 ןסייו ןיא; הרוש רעטשרע רעד ןופ טפלעה עטצעל יד טמענ רעטכיד רעד
 יד טימרעד ןָא טבייה רע .ריא טימ ךיז טליּפש רע ןוא ?טדיילקעגנָא
 -עניא ןַא טימ ,טייקידוועגיו עכייו ַא טכיירגרעד רע ןוא הרוש עטירד
 -- םַארג ןטסקינייװ

 ,טירּפשעגסיױא סגדייז ףיוא ,טדײלקעגנָא ןסייװ ןיא

 סָאװ ,"רוּפש-טכילק יו דליב שירעטכיד ַאזַא ןייא םיא ךיז טיג סע

 רַאפ ,גנושַאררעביא ןַא דיל ןופ עיצקיד יד ןוא ןושל עצנַאג סָאד יװ זיא
 ,"דמערפ רעד ןיא; דיל סָאד .טבעלעג ךָאנ טָאה ר"מש ןעוו ,טייצ רענעי
 ןרָאװעג ןבירשעג זיא ,גוצסיוא םעד טכַארבעג ךיא בָאה ןופרעד סָאװ
 .א ,דיל ןופ רעטכיד רעד יוװ ,םעדכָאנ רָאי ןיינ זיולב רעדָא ,1897 ןיא
 .ןזרעפ עטשרע ענייז ןבירשעג טָאה ,ןיסעיל

 ןעייו עשיכָאלעמלַאב עלַא ןרָאװעג טקיטייזַאב ןענייז דיל םעד ןופ
 טָאה רעטכיד רעד .ןשטיינק עכעלנעזרעּפ עלַא ןוא ןעגנוגנערטשנָא ןוא
 ךָאד ןוא .טייצ ןייז ןופ לוק ןשיטנַאמָאר ןטולָאסבַא םוצ דיל ןייז ןביוהרעד
 -עפיולכָאנ רעדָא ,טײקשינָאגיּפע ןופ ןמיס ןייק ָאטשינ דיל םעד ןיא זיא
 ןופ הגרדמ רעד וצ סע טבייהרעד דיל ןיא עכעלנעזרעּפמוא סָאד ,טייקשיר

 טָאה ןיסעיל .א סָאװ ,רעדנואו א שממ זיא'ס .גנוטכיד-טלעוו רעסיורג |

 רעד רַאפ ,רעטרעוװו עקיסַאּפ יד ןגירק וצ ןזיװַאב ןיוש טייצ רענעי וצ
 --- יװ "ןיש , רעד ןופ סעיצַארעטילַא יד וליפא ןוא קיזומ-טכַאנ

 ."םוטש ןגייווש ןסַאג יד ,טָאטש עסיורג יד טפָאלש סע,
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 ןיסעיל .א טָאה רעדיל עטשרע עכלעזַא ןופ טפַאשרעטסיימ-סיורג יד טָא

 1917 ןיא .רעדיל עטוג עקידרעטעּפש ענייז ןיא וליפא ןגיטשעגרעביא ןטלעז

 -- יװ ןזרעפ עטכייל עכלעזַא ןביירש וצ ןענוגרַאפ ךיז רע טָאה

 וסקניל רעגרָאזרַאפ ,סטכער רעגרָאזרַאפ
 ;ןטימניא זיא קילארשי

 -- ןיהַא טסייר רעד ,רעהַא טסייר רעד

 .ןטיה לָאז רעטשרעביוא רעד

 געמ'מ זַא ,טניימעג ץלַא ךָאנ רע טָאה ,1937 ןיא ,רעטעּפש רָאי קיצנַאװצ
 :ןזרעפ עשיריטַאס טביירש ןעמ ןעוו ,שדרצעוו רענעגייא רעד ןופ ןזָאלרעטנורַא

 רעטיב לבייו ןייז םיא טלדיז

 ,ןרָאצ ןוא טכוזרעפייא ריא ןיא
 ,רעטינרַאג ןייז זיא טשטיינקעצ סָאװ
 ,ןרָאפעצ ןיא לסּפינש ןייז סָאװ

 רָאי ץרַאװש וצ םיא טקיש יז ןוא
 .רָאה סעלדוק עטיור יד טימ

 ("קינהרורב הפש רעד ,)

 -עגנָא רעד ייב ןטלַאהעג ךיז רע טָאה רעדיל ערעסעב יד ןיא רעבָא

 ,ךליב ןוא טרָאװ ןופ טייקטנרָאװעג רעד ייב ןוא טיײקשידָאלעמ רעטנכייצ
 טנעייל ןעמ ןעוו ."דמערפ רעד ןיא, דיל ןייז רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ

 תוגרדמ עשיגַאזגיז ענעדיישרַאפ יד ןעמ טעז ,רעדיל עטלמַאזעג ס'ניסעיל .א
 ןעמ ביוא ,ןעמ ןעק ,תוביס יד ןיא ךיז טפיטרַאפ ןעמ זַא ןוא ,רעטכיד ןופ
 ענעעזעגמוא יד רָאנ .ןקיטכערַאב לַא סָאד ,טעָאּפ םוצ טגיינעג-ליואוו זיא
 טנעק ריא :טגָאז ןירעבײלקּפָא עגנערטש ןוא עקיטכיזרָאפ יד ,עיגָאלַאטנַא
 ןייז ןרידוטש טנעק ריא ןוא ןיסעיל .א רעטכיד םעד טימ ןעמענרַאפ ךיז

 ןייז ןיא טריסערעטניארַאפ זיולב ןיב ךיא רעבָא ,טייקכעלנעזרעּפ עשירעטכיד

 דנַאב רעדעי ןופ סיוא טביילק ןירעבײלקּפָא יד ןוא .,דיל םוצ רעייטשוצ
 ,ןיסעיל רעצנַאג רעד טינ ןענייז ייז וליפא ןעוו זַא ,טגָאז ןוא רעדיל עכעלטע
 .ןגעמרַאפ-דיל רענעבילקעג ןוא רעצנַאג סניסעיל רעבָא ייז ןענייז

 ןטעָאּפ עטסערג יד ןגעװ ןרעוו טגָאזעג ןעק סָאװ ץלַא זיא סָאד ןוא
 ןעק ןעמ סָאװ ,טעָאּפ רעקיטכיוו ַא ראפרעד זיא ןיסעיל .א ,ןטייצ עלַא ןופ
 ןופ ךיוה יד ןכיירגרעד סָאװ ,רעדיל עקיטכיוװ לָאצ ַא ןביײלקּפָא םיא ייב
 לָאמ ןייא ךיוא ןענעק ןטעָאּפ ערָאנימ וליפַא זַא ,תמא .עיזעָאּפ רעלַאסרעוװינוא

 ַא רעבָא ,דיל קיטכיוו ַא ןביירשנָא ןוא לטניּפ ןיא ןפערט לָאמ ייווצ רעדָא

 זיא סע רעסערג סָאװ ,טימרעד רעקיטכיוו ןוא רעסערג זיא טעָאּפ רעסיורג
 סָאװ ןוא טזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,רעדיל עקיטכיוו ענייז ןופ לָאצ יד

 -ָאסבַא םעד טימ ואוועדנַאר םעד ןטלַאה ֹוצ ןעגנולעג םיא זיא סע רעטפע
 טנַאסערעטניא ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא טקנופדנַאטש םעד ןופ ןוא .דיל ןטול
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 -נָאלב עכעלנעזרעּפ עלַא יד --- טעָאּפ ןקיטכיוו ַאזַא ןופ עירָאטַארָאבַאל יד

 טכיילג רעמָאה ןעוו ,טייקסיורג רעכעלנעזרעּפמוא רעד ֹוצ געוו ןפיוא ,ןשינעשזד

 ,ןסטעיק טימ ןָאטלימ ,ןענָאטלימ טימ ריּפסקעש ,ןריּפסקעש טימ סיוא ךיז

 -נעזָאר טימ קילַאיב ,ןקילַאיב טימ ווָאטנָאמרעל ,ןװָאטנָאמרעל טימ סטעיק

 ,גָאט ןקיטנייה ןזיב ,רעטייוו יױזַא ןוא ןעניסעיל טימ דלעפנעזָאר ןוא ןדלעפ

 רעקידעבעל ַא ?ןָאט וצ רעטכיד ןקידעבעל ַא רעביא טביילב עשז סָאװ
 -שיטקַארּפ ןופ תינימשבש תינימש ַא טימ טשנעבעג ןייז ךיוא ףרַאד רעטכיד

 ףיוא ייס ןוא ךיז ףיוא ייס טעברַא רע זַא ,ןסיוו הליחתכל ףרַאד רע .טייק

 סָאװ רעדיל יד ןופ קיפיולסיוארָאפ טייוו ןייז טעוװ דיל ןייז זַא ןוא דיל ןייז

 ךיז ןרעטַאמ ייז ליפיוו ףיוא ,ליפ ױזַא ףיוא טנַאסערעטניא זיולב ןענייז
 -יירגרעד ענייז זַא ,סע טסייה .סנייז דיל עקידלכה-ךס סָאד ןקירדוצסיוא
 -רעּפ עצנַאג ןייז ךיוא ןקיטכיװרַאפ ןלָאז ייז ידכ ,קיטכיוו ןייז ןזומ ןעגנוכ
 ףרַאד ,רעדיל עטוג לָאצ ַא טינ טגָאמרַאפ רע ביוא .עירָאטַארָאבַאל עכעלנעז

 ךיז טימ גָאלַאיד רעשירעטכיד ןייז ,ןייג ךיז ןענרעל ןייז זַא ןסיוו ךיילג רע

 סערעטניא סױרַא טפור דיל טוג רָאג ַא טשרע .רעווש ןלַאפ טעװ ןיילַא

 -רעד טינידָאנ יד ןעשזדנָאלב סע ואוו ,רעדיל עכַאװש סרעטכיד םעד ןיא
 ,דיל ןטוג םעד ןופ רענעט עטרעה

 טינ רָאט רע :ןעקנעדעג רעטכיד רעקידעבעל ַא געמ סעּפע ךָאנ
 םענעגייא ןיא רעדיל ענייז טליק סָאװ רעד .רעדיל ליפוצ ןייק ןעלמַאזנָא
 ַא ,ךיז ןיא ןימאמ רעסיורג רָאג ַא ןייז ןיוש זומ ,רָאי קיצנַאװצ רעטלעק
 טָאה רעטכיד ַא ןעוו .רעדיל ענעגייא ענייז עגונב טסימיטּפָא רעסיורג רָאג
 טינ רע זיא קירוצ רָאי קיצנַאװצ טימ רעדיל גנולמַאז ַא ןבעגעגסױרַא
 ןפרַאװפױרַא גנוקידייטרַאפ יד ןעק רע ,ןקידייטרַאפ וצ טציא ייז בייוחמ
 ןזָאל ןעק רע .ןרָאװעג ןבירשעג רעדיל יד ןענייז ייז ןיא סָאװ ,ןרָאי יד ףיוא
 ןגָאז ןעק רע .רעדיל עכעלטנגוי ענייז ןקידיײטרַאפ ןרָאי עגנוי ענעגייא ענייז

 יד זַא ,ןזיװַאב עקַאט ןעק רע ביוא ,טייצ רעד זניצ טלָאצעג טָאה רע זַא
 עכעלטנגוי ענייז ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיז ןפוא טינ רעסָאװ ףיוא טָאה טייצ
 רעדיל עכעלטנגוי ענייז טײהרעטקיטעּפשרַאפ טגנערב רע ביוא רָאנ ,רעדיל
 רע ביוא .ןקיטכערַאב וצ ייז עבַאגפיוא ערעווש יד רע טָאה ,טלעוו רעד וצ
 ,ןכוזרַאפ עכעלטנגוי ענייז טימ ןריסערעטניארַאפ וצ זדנוא ןסיוא זיא
 עטקיטייצעגסיוא עכלעזַא ןוא תוריּפ עפייר עכלעזַא ןבעג ךיוא זדנוא רע זומ
 רעגיינ רעזדנוא ןקעוו ןענעק לָאז רע זַא ,טייצ רעקיטציא רעזדנוא ןֹופ רעדיל

 .טײקשירעגנַאפנָא רעקילָאמַא ןייז וצ
 טימ רעבָא ,טעָאּפ רעטריטנַאלַאט ַא רעקיטש ריאמ זיא ,לשמל ,טָא

 .טקיטעּפשרַאפ קרַאטש רע טָאה ןענישרעד זיא סָאװ ,רעדיל גנולמַאז ןייז
 -יל עכעלטנגוי ענייז ןופ לָאצ עסיורג ָא ןיירַא זיא גנולמָאז רעד ןיא
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 ףעגנולמַאזרעדיל עכעלטע ןיא ןעלמירד טגעמעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,רעד
 ןקידנגָאזוצ ַא ןופ עירָאטַארָאבַאל יד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ יז ןטלָאװ טלָאמעד

 ,סעצײלּפ ענעגייא סרעטכיד ןפיוא רעש ייז ןלַאפ טנייה רעבָא .טעָאּפ
 רעווש זיא'ס ןוא .ןרָאי ערעטיב ןופ טכיל ןיא ןקיטכערַאב ייז זומ רע לייוו

 : תורוש עכלעזַא ןֹופ ןוגינ םוצ רעיוא סָאד ןגיינוצוצ טנייה

 ,טעּפירדרַאפ ןעגנאגעג זיא ןועמש רעטעפ ןיימ

 .טנעצָארּפ ןופ טבעלעג טָאה ףלָאװ רעטעפ ןיימ
 טעּפילכעג ןוא טנייוװעג טָאה בייו סנועמש

 ,טנעה יד ןכָארבעג טכַאנ יװ גָאט ןוא

 למיה ןופ ןטילב ענעדלָאג, יד יו ןעזרעד וצ רעווש זיא'ס רעדָא

 ."ןענעגער
 "ןזעטניס עטנכייצעגסיוא ןַארַאפ ןענייז ךוב ןטקיטעּפשרַאפ םעד ןיא

 -ןזעטניס גָאז'כ ,ױדנַאל ָאשיז ןוא ןרעּפלַאה ,ןבייל-ינַאמ ,ןדנַאלזייא ןופ רעדיל

 יד ןופ לוש רעצנַאג רעד ףיוא טנרעלעג טוג ךיז טָאה רעקיטש לייוו ,רעדיל
 ,טעָאּפ ןייא ןפַאש ןופ טייקכעלגעמ רעד טימ טליּפשעג ךיז טָאה רע ןוא עגנוי
 ,'עגנויא עפורג רעד ןופ טימעג עצנַאג סָאד ןרעּפרעקרַאפ ךיז ןיא לָאז סָאװ

 ןעיָאװ וצ ןָא טבייה ףלָאװ רעד
 .םיוש ןסייה טימ טצירּפש ןוא

 ןעירפ עגנויי ןופ ליױמ סָאד
 ,םיורט ןיא ךיז טנפעעצ

 -- רעטייוו ןוא

 ,רעטייש ַא יטעב עלָאמש סָאד

 :עז ךיא ןוא רעקַאלפ ךיא

 רעטייר ַא טמוק סנטייוו ןופ

 יהנס רעד ןיב ךיא .רימ וצ

 ,("רעייפ ןוא טסָארפ ןופ עדַאלַאב , ןופ)

 רעד ןיא לבעמ סָאד טקורעצ טלָאװ רעצימע יו קורדנייא םעד טכַאמ'ס
 טימ ךעלקנעב יד טלעטשעגרעביא ןוא עגנוי יד ןופ טײקשיטַאבעלַאב רעצנַאג
 ןטלָאװ רעדיל עכלעזַא ןעוו .ןּפמָאל יד ןעגנַאהעצ שרעדנַא ןוא ןשיט יד
 "ריגירטניארַאפ רימ ןטלָאװ ,קירוצ רָאי קיצנַאװצ טימ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ
 טנייה .ןעמוקסורַא טעװ םעד ןופ סָאװ ,ןעז עװַאקישט :טגָאזעג טייהרעט
 ןופ גנוקיטעּפשרַאפ טימ טכעלטנפערַאפ ןרעװו רעדיל עכלעזַא ןעֹוו ,רעבָא
 -סיױרַא ןופרעד זיא סָאװ : עגַארּפ ערעטסנרע ןַא רימ ןגערפ ,רָאי קיצנַאװצ
 ? ןעמוקעג

 טײקשיטקַארּפ רעד טימ טניימעג בָאה ךיא סָאװ ךעלטנגייא זיא סָאד
 ןקוק טינ רעבָא ,קיסיוארָאפ רעדיל ענייז ןעלמַאז זומ סָאװ ,רעטכיד ַא ןופ
 ןגעמרַאפ סיורג ַא ןופ רעלמַאז יד טכער ַא ןבָאה קירוצ ןקוק .קירוצ ףיוא
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 לכה ךס ַא ןכַאמ וצ טכער ַא ןבָאה ייז .רעטכיד םענעברָאטשרַאפ ַא ןופ
 "מַאז ףרַאד רעטכיד רעקידעבעל רעד רעבָא ,קירוצ ףיוא קילב ַא ןפרַאוװ ןוא

 ןרעטנוא ןטלַאהַאב ןענעק שטָאכ ךיז לָאז רע ידכ ,טפָא רעדיל ענייז ןעל
 ןגיוא ענייז ןפרַאד גנולמַאז רעדעי טימ ןוא .טייצ רעד ןופ עלעטנעמי-קעדוצ
 ,רעגילק ךס ַא זיא ןרעוו ןיא טלַאה ךיא סָאװ טעז .,סיוארָאפ טדנעוװעג ןייז
 .ןרָאװעג זיא רימ ןופ סָאװ טעז :ןגָאז וצ שינעלעטשנייא סָאד יו

 יד טסייה דיל סָאד ,דיל טקיטעּפשרַאפ ַא ןופ רעטסומ ַא זיא טָא

 ."טברַאטש לדיימ ַא ואוו זיוה ַא רעביא ןייטש טביילב חנבל

 טסייו רע דיל ַאזַא ןופ ןטרַאװרעד וצ סָאװ טינ טסייוו רענעייל רעד |
 לדיימ סָאד רעדָא ,הנבל יד --- ןריטנעצקַא טעװ רעטכיד רעד סָאװ טינ

 ,דניק טיוט ַא ףיוא דיליגָאלק שילַאקיזומ ַאזַא טָאה לעװַאר .טברַאטש סָאװ

 רעקיטש רעבָא ,טײקמערַאװ רעצנַאג ןייז ןיא ךיז טגיוועצ לעװַאר רעליק רעד
 -- עמעט רעלענָאיצָאמע רעד רעביא "ןביוהרעד וצ; ךיז טכוזעג טָאה

 ? ןטלַאהַאב הנבל יד ןבָאה ןציּפשרעכעד לפי ַא

 ןטלַאק ַא ץרַאה ןייא ןיא ןוא ןייטש ןביילב רעצרעה לפיוו

 םַאלפ רעד ףיוא טייג

 םַאק םענרעטומלרעּפ ןופ

 .רעזייה ןוא רעכעד עלַא רעכעה

 רעזייװ רעלעקנוט רעד טור ףלעװצ ףיוא

 .טגָאי -- הנבל יד ןוא

 טנָאלש ץרַאה סלדײמ רעד י

 .סיוא --- ןוא ףלעװצ

 םיצולּפ טכיילב הנבל יד ןוא

 .זיוה ןרעביא ןייטש

 .עיצָאיטעָאּפ זיא "םַאק םענרעטומלרעּפ ןופ םַאלּפ רעד ףיוא טייג.

 .ץיוו רעשימָאטַאנַא ןַא זיא ,"סיוא --- ןוא ףלעווצ טגָאלש ץרַאה סלדיימ םעד;
 רעביא קידלודעג ךיז טלַאה סע לייוו ,טרעװילגרַאפ זיא דיל עצנַאג סָאד ןוא
 רע .עמעט ענעגייא ןייז טריבָאנס רעטכיד רעד .עמעט רענעבעגעג רעד

 ןעוועג טוג ךיוא זיא סָאד ןוא .לדיימ ןטיוט םעד גייפ עשירעטכיד ַא טזייוו
 טָאה טייקליק עשילָאכנַאלעמ עשידנַאל יד טָא .קירוצ רָאי קיצנַאװצ טימ

 קיצנַאװצ טימ טכעלטנעפרַאפ רעקיטש סע טלָאװ ןוא ;טלָאמעד ןיז ַא טָאהעג

 וצ טנַאסערעטניא :טגָאזעג טייהרעטריגירטניארַאפ רימ ןטלָאװ ,קירוצ רָאי
 ,דימלת ןטוג ַא סױדנַאל ןופ ןרעוו טעוו סָאװ ןעז

 "יא ,טָאמילק םענעגייא ריא טָאהעג טָאה עגנוי יד ןופ עכָאּפע יד ביוא
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 םופרַאּפ ריא ,כַאז וצ גנַאנֹוצ ןלעיצעפס ריא ,ןטיז עשירעטכיד ער
 טערקנַאק רעדעי ןביירשרעביא ריא ,טייצ רעד וצ רירוצ ןקידזגורב יא ןוא
 רעדיל סרעקיטש ןופ ךיז טגָארט ,עיצקַארטסבַא רעכעלרעייפ ַא ףיוא ליפעג
 ןיײטשרַאפ ןפלעה ןעק עכָאּפע יד טָא .עכָאּפע רעצנַאג רעד ןופ טָאמָארַא רעד
 טציא ןעק יז רעבָא ,ןױדנַאל ןוא ןדנַאלזייא ,ןבייל ינַאמ ןקיטכיוװרַאפ ןוא

 -ַאב ןופ טסַאל יד ןעמונעג ןײלַא ךיז ףיוא טָאה סָאװ ,ןרעקיטש ןפלעה טינ !
 גָאוצ ַא ךוב ןיא ךיוא רעבָא ןַארַאפ ,רעדיל עטקיטעּפשרַאפ ענייז ןקיטכער
 ַא ןיא; (ןקינשטַאבַאט .א) רעטכיד"רבח ַא טעמדיוועג ךיל ןייז ,אבהל ףיוא
 -ךעטסיוא ענייז יו רעקידעבעל זיא ,"ןֹוז רעד ןופ לייז ןטפיירטשעגכרוד
 ,ןעלגיופ-סיורטש יװ ןיילַא ךיז ןטלַאהַאב סָאװ רעדיל עשיטָאזקע ןוא עשיל
 ַא וצ דיל סָאד .עמעט רעד טימ שימייח וצ ןרעוו וצ ארומ ןבָאה ייז לייוו
 רעמ ךס ַא טָאה רעטכיד רעד סָאװ ,טפַאשרבח ןופ ךיל ַא ןיא רעטכיד-רבח
 : ךעלדיימ עטיוט ענעסקעוו יד יװ ,טשימייהרַאפ

 --- ןוז רעד ןופ לייז ןטפיירטשעגכרוד ַא ןיא ןענַאטשעג ןיב ךיא ואוו ָאד
 ןוא ,רעמַאק רעטבלעװעגלָאמש רעד ןיא ,טייקטכייפ ןיא ,בוטשרעלעק ןיא
 ןגעמרַאפ גרַאק ןייד ןופ טשער םענעבילבעגרעביא םעד ןבילקעג
 ,דניק ןייד רַאפ ןוא בייו ןייד רַאפ ,ריד רַאפ
 ,ןגערפ טלָאװעג ךיד רעדָא ,טגערפעג טײװ רעד ןופ ךיד ךיא בָאה
 ךנילב ---- ןקוק ןוא זדנוא רַאפ רַאטש קיביײא ןעייטש סָאװ ןכַאז ענױזַא ןגעװ
 ,קידלוש רעפטנע ןַא קיביײא ןביילב ןוא טינרָאג יװ ,ןָא זדנוא
 : ןבילקעג ךיא כָאה קידלודעג ןוא ליטש
 .װ ,זא .א ןציּפש עטּפינקעג ,עקידורב טימ ,דמעה ןשַאװרעד-טינ ַא

 עכלעזַא רעטייוו טגָאמרַאפ סָאװ ,טפַאשרבח ןופ ךיל עזָאלֿפליה סָאד טָא
 | | --- יװ תורוש

 ךיק ןיא טערָאּפעג ךיז טָאה בייוו ענעקָארשרעד עניילק סָאד
 ,ךיש יד ןופ ןסַאצּפָא ענרעצליה ,עטרַאה יד טימ טּפַאלקעג

 ,עירָאטַארָאבַאל רעד ןופ ךיוה ַא זיא סָאד ,טייקיזָאלפליה . . . עטכע זיא
 -םערַאב ןוא רעטכיד ןיא ךיוא סערעטניא רענעייל םייב סױרַא טפור סָאװ
 ,דיל ןייז ןופ געוו ןפיוא רעטכיד םעד טימ ןעשזדנָאלבוצטימ ריגיינ םעד טקיט
 ביל ךיז :ןלעטש ךיז ףרַאד טעָאּפ רעדעי סָאװ בָאגפױא רעד זיא סָאד לייוו
 -רַאפ ןצנַאגניא טינ ךָאנ םיא ןעק ןעמ ןעוו ןליפא ,רענעייל םייב ןכַאמ וצ
 ןרעטש יד, --- דליב ַאזַא טימ קורדנייא ןַא ןכַאמ וצ רעווש זיא'ס ,ןגָארט
 ןוא טפַאשרבח ןופ דיל ַא לָאמַארעדיװ זיא סָאװ ,גרעבנעצלָאטש אבא ןֹופ טױט ןפיוא דיל סָאד רעבָא ,"ךליב ןלָאמעגטכעלש ַא ףיוא יװ ןרַאטש
 סױרַא טפור ,רעדיל ךוב ןטקיטעּפשרַאפ ןיא ױדיל עטסצנַאג סָאד בגא זיא סָאװ
 ,יורטוצ ןוא דלודעג -- רענעייל םייב ךלודעג
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 -דעמַאל עטשרע יד טלייטעג טָאה ןעמ ןעוו ,קירוצ רָאי עכעלטע טימ
 ןפרָאװעג ךיז טָאה ,"ןכַארּפש עדייב ףיוא רוטַארעטיל רעזדנוא; רַאפ ןזיירּפ
 "עג ןענייז רעביירש עשידיי ייווצ יד .גוניישרעד ענדָאמ ַא ןגיוא יד ןיא
 -בוט-םוי ןוא סביוא-תבש --- טייקשידיי ןשיוק עצנַאג טימ ןדָאלַאב ןעמוק
 .תוריּפ עדמערפ טכַארבעג ןבָאה רעביירש עשיאערבעה יד ןוא --- סביוא
 ןוא "שָאר-דלָאג, רענַאקירעמַא ןגעו עמעָאּפ ַא טימ ןעמוקעג זיא רענייא
 -טינ ןגעוו ןעייסע ךוב ַא רַאפ זײרּפ םעד ןגָארקעג טָאה רעטייווצ רעד
 -.סיורג עיצעּפס בוס טלדנַאהַאב ,םינינע עשידיי-טינ ,רעביירש עשידיי
 ,טייקכעלטלעוו

 טינ זיא'ס .זָאירוק םעד ןגעװ טדערעג ךס ַא טלָאמעד טָאה ןעמ

 -עג ןענייז סָאװ ,רעכיב ריפ יד ןופ טעטילַאװק רעד ןיא ןעגנַאגעג ױזַא
 ןענייז רעביירש עשיאערבעה ייווצ יד סָאװ םעד ןיא רָאנ ,ןרָאװעג טזיירּפ
 עטייו ןוא עטיירב ףיוא רעביירש יוװ ןעמוקעג ,טייהרעטדערעגּפָא טשינ

 רעירפ טינ ךיוא רעכיז ךיז ןבָאה סָאװ ,רעביירש רעשידיי יד ןוא סעמעט
 רענעגייא רעזדנוא ןופ רעגניזַאב יד יװ ןעמוקעג ןענייז ,טדערעגנעמַאזוצ
 זיא ןעמ זיב ,טדערעג גנַאל ױזַא ןופרעד טָאה ןעמ .טיײקטרעשַאב רעשידיי
 טהנעטעג ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןעוועג .,ןריפסיוא עטרעקרַאפ וצ ןעמוקעג
 טינ ךיז יז ףרַאד רַאפרעד ןוא שידיי-ףיט אליממ ןיוש זיא שיאערבעה זַא
 (ןיליפת ךיוא טגייל הניכש יד שטָאכ) סעמעט עשידיי-שיפיצעּפס טימ ןרשכ

 שידיי .םינינע עכעלטלעוו ןעלדנַאהַאב טײהרעטגַאװעג רַאפרעד ןעק יז ןוא

 ך"נת םעד ךיז רעטניה טינ טָאה יז סָאװ ,סקעלּפמָאק ַא ןופ טדייל רעבָא
 ןוא דרָאב רעשידיי ריא ייב ןרעווש ןייא ןיא ןטלַאה רַאפרעד ךיז זומ יז ןוא
 .תואיּפ

 יז ןבָאה ,שידיי .ךוּפה םעד ןעגנורדעג ןוא ערעדנַא ןעמוקעג ןענייז
 ארומ טינ רַאפרעד טָאה יז ןוא ךַארּפש עכעלטלעוו ַא יוװ ייס זיא ,ןזיװעגנָא
 ןדייל רעבָא .ןעמוקּפָא טינ רָאג ריא טעוװ ןופרעד --- טייקשידיי טימ ןעמוק וצ
 טימ יא ןעמוק וצ ארומ טָאה יז .סקעלּפמָאק ַא ןופ שיאערבעה רָאג טדייל
 -עט עשידיי עקידרדסכ ןופ עטָאּפַאק רענעסַאלטַא ןַא טימ יא ,למיירטש ַא
 .ךַאילש ןטיירב ןפיוא סױרַא קר ליוװ יז ןוא ךיז יז טלטלעוו רַאפרעד ןוא ,סעמ

 זיא ס רעבָא ,ןענואוועג טָאה'ס דצ רעסָאװ טַארוקַא טינ קנעדעג'כ
 ַא ןפרָאװעגנײרַא טָאה סָאװ ,דצ רעטירד ַא ןעמואוושעגפיוא גנולצולּפ
 טָאה ָאד ךיוא ןוא ,שילגנע --- ךַארּפש רעטירד "רעזדנוא, ןגעוו טרָאװ
 -כעלגעמ יירד טינ ביוא ,ייווצ עצנַאג ןזיוועג ןוא ןטלָאּפשעצ דצ רעד ךיז
 רעצרַאװש רעד ואוו ןפיולטנַא סָאװ ,רעביירש עשידיי-שילגנע ןַארַאפ ,ןטייק
 טינ ןפוא םושב ןעק ןעמ זַא ,סעמעט עדמערפ עכלעזַא וצ טסקַאװ רעפעפ
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 ַא טימ טגרָאזַאב רָאנ ךיז ןבָאה ייז ביוא ןוא ,טייקשידיי רעייז ןעזסױרַא
 טינ לָאמניק ךיז רעביירש עכלעזַא ןלעװ ,ןעמָאנ ןקידנעגנילק-דמערפ

 עשידייישילגנע ערעדנַא ָאד ןענייז רעדיו .עמעט רעשידיי ַא וצ ןרירוצ
 ךיז ןענייז ייז ןוא טייקשידיי רעייז ןופ םירוסי עפיט ןדייל סָאװ ,רעביירש
 יד ךיז ףיוא ןסייר ןוא שיילפ סָאד ךיז ןופ ןסייר ייז ,ןײלַא ךיז ןיא םקונ

 ןּפיט עטכַארטעגסױא טלעוװ רעד רַאפ ןלעטשסיױרַא ךרוד ,רעדיילק עשידיי

 :ןכַאז ייוצ ןיא ייז טיײג'ס .ןעמענ עשידיי טימ ןשטנעמ עניימעג ןופ
 ללכ טימ ןָאט וצ ּפַאנק ױזַא ןבָאה ייז זַא ,טלעוו רעד ןזייוו ןיא ,סנטשרע
 ןיוש ייז טרַא'ס ןוא טיֹוה עשידיי יד ןסייר ךיז ףיוא ןענעק ייז זַא ,לארשי
 -עגנייא סָאד ,סגעוונייא ,ןזייו ןיוש ייז ןליוו טייז רעדנַא רעד ןופ ;טשינ
 טינ ךיז טקערש רעביירש רעשידיי רעד זַא ,עשידיי-שיטעפָארּפ עטלצרָאװ
 םימומ ענעגייא ענייז טלעוו רעד רַאפ ןזייוו ןוא קלָאפ ןגייא ןייז ןפָארטש וצ
 ךעבענ זיא ס .ןזָאה עשידיי ייווצ ןסָאשעג תמאב טסייה סָאד .תונורסח ןוא

 רעביירש ןשידיישילגנע ןַא טעגרהרעד סָאװ ,םזילַאוד רעכעלקילגמוא ןַא
 ןייז ןוא דואווילָאה ןייק םולשב ןָא טמוק רע זיב ,טיירב ױזַא ןוא גנַאל ױזַא
 ,רעלעטשוצןגָאלַאיד ַא יוװ ךיז טילבעצ ערעירַאק

 ,רעביירש ןשידיי-שילגנע ןַא ןופ ּפיט רעטירד רעד ךיוא ןַארַאפ רעבָא

 -ענוצרעביא טיירג זיא רע שורפב טעז ןעמ זַא ,שיטסיאַאדוי ױזַא זיא סָאװ

 רעשידיי ַא ןופ ןבילבעג ךָאנ זיא'ס סָאװ לסיב םעד ןופ עינָאמעגעה יד ןעמ

 סָאװ ןבעל ןשידיי ןיא ?םולָאק; רעשילגנע רעד זיא רע .,טּפַאשרעזעל

 -עט ערעסערג ןוא ערעסערג ןּפַאכרַאפ ליוו ןוא ךיז טיײרּפשעצ ןוא טסקַאװ

 ,ןגָאז רימָאל ,רוטַארעטיל וצ טלעטש סָאװ ,סנױזַא סעּפע זיא רע .סעירָאטיר

 ,.סײבַאר עויטַאװרעסנָאק ןופ סנַאשייגערגנָאק רַאפ

 יד זיא ,רערעזדנוא טיײקיכַארּפשיװצ רעד וצ ךייש זיא סָאװ זיא
 עיצקַאער עכעלריטַאנ ַא רשפא סרעביירש עשיאערבעה יד ןופ טייקכעלטלעוו
 טכַארבעגטימ טָאה ךַארּפש יד סָאװ ,טייקשידיי סקעלּפמָאק ןצנַאג םעד וצ
 עג שיאערבעה ךיז טָאה רַאפרעד .רָאי טנזיוט עכעלטע ןופ ףױלרַאפ ןיא
 זיא שיאערבעה בוא .טייקשירעצעזרעביא וצ טעּפמיא ַאזַא טימ ןעמונ
 ,ןכַארפש-טלעוװ ףיוא ןרעֹוו וצ טצעזעגרעביא קידלזמ רָאג ןעוועג טינ טציא זיב
 -עה ףיוא רוטַארעטיל-טלעװ יד ןסיגרעביא ןעמונעג ךיז שיאערבעה טָאה
 זיא סָאװ לכיב רעדעי רַאפ טעטעיּפ רענעבירטעגרעביא ןַא טימ ,שיאערב
 ךרוד טלעוו רעד טימ ןקינייארַאפ ךיז ידכ ,טטכער ֹוצ סקניל ןופ ןבירשעג
 .ןעגנוצעזרעביא

 ארומ ןייק רָאג ןעמ ףרַאד ,ןצנעדנעט עלַא יד ףיוא טקוקעג טינ
 טָאה ךַארּפש יד .ןרעװ טכעלטלעוורַאפ ליפוצ טעװ שיאערבעה זַא ,ןבָאה טינ
 ןפוא םושב טעוװ יז ןוא ןבעל ןשידיי ןופ תחנ סיֹורג ןייק טינ רעכיז טציא
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 ןעו טרפב ,טייקכעלטלעוו ןופ םערוט-ןייבנעפלע ןַא ןיא ןבעל ןענעק טינ

 .תורצ "עשידייפ עסיורג ףיוא ,םצע ןיא ,טציא זיא ןיילַא טייקכעלטלעוו

 ףיוא ןגָאלק גנַאל ךָאנ טעװ רוטַארעטיל עשיאערבעה יד זַא ,רעכיז .זיא'ס

 .ןבעל טעװ רוד רעזדנוא יװ גנַאל ױזַא ךָאנ רעכיז ,ןברוח רעזדנוא

 שידי ןופ טייקשידי ןוא טייקכעלטלעו עשיאערבעה זַא יזזַא

 וצ טכער ַא טָאה רוטַארעטיל עשיאערבעה יד ,ןכיילגסיוא ןיוש ךיז ןלעוו

 עשידי יד יװ טקנוּפ ,טייקשידיי רענעגייא ריא טימ טקיטעזעגרעביא ןייז

 טָאה יז יו םעדכָאנ ,סעמעט עשידיי טימ ןּפַאכמורַא ךיז געמ רוטַארעטיל

 רענַאקירעמַא ןוא ןטסינָאיסערּפמיא עשטייד ,ןענינעסעי ,ןקָאלב וצ טנידעג

 ןעניסעיל ,ןגורפ ןופ טייקשידיי רעד וצ ןייגקירוצ םעד ןיא .,ןטסינישזַאמיא

 סָאד רעבָא ,ןוויטָאמ-הבושת טשטיײטעגניירַא ןרעוו ןדלעפנעזָאר סירָאמ ןוא

 ןטלעז רעייז ןרעווס .לקריצ רעשיגַאמ רעכעלריטַאנ רעד יוװ רעמ טינ זיא

 לשעּפ ַא יװ ןטרעװ טשַאטעגרעביא ןרעוװ רעכיג ,ןטרעוו טצַאשעגרעביא

 ,ןטרָאק

 -ירד "רעזדנוא, וצ ןעיצַאב ןלעוװ טינ ךיז ןלָאז רימ דמערפ יו רעבָא

 יד רעדָא ,רוטַארעטיל עשידייישילגנע יד זיא ,שילגנע --- ךַארּפש רעט

 רימ ןוא םעלבָארּפ קיטכיוו ַא ,סרעביירש עשידיי-שילגנע ןופ רוטַארעטיל

 "דנעצ יד .טייקשיבָאנס ןוא גנוצַאשגנירג טימ ןעיצַאב טינ וצרעד ךיז ןרָאט

 ןענייז ןטפירשטייצ ןוא ןלַאנרושז עשידיי-שילגנע רעטרעדנוה רשפא ,רעקיל |

 ןבירשעג ןרעוו סָאװ ,רעכיב ענעדיישרַאפ יד ךיוא ןענייז טקַאפ ַא .טקַאפ ַא

 יירד עטנָאמרעדנבױא יד וצ ןרעהעג סָאװ ןוא רעביירש עשידיי-שילגנע ןופ

 רעקידמיצולּפ רעד זיא זדנוא רַאפ רעקיטכיו ךָאנ רָאנ .סעירָאגעטַאק

 ןפַאש וצ טכוזעג רימ ןבָאה יאדווא .טנגוי רעזדנוא ןופ רעגנוה רעקיטסייג

 רעכיז זיא ָאד ןוא ןקירב עשיאערבעה רעדָא עשידיי טנגוי רעזדנוא רַאפ

 יד ןופ ךָארבנעמַאזװצ םעד ןוא לַאפכרוד םעד ןדײרוצמורַא ץַאלּפ סָאד טינ

 טימ ןדנוברַאפ ןעװעג טינ ןענייז סָאװ ,סנוטנָאּפ ענעפַאשעג-ךעלטסניק

 ןיוש זדנוא געמ'ס .סַאג יד ןעזרַאפ ןצנַאגניא ןבָאה ןוא ןעמייה ערעזדנוא

 רוטַארעטיל רעשידיי-שילגנע רעד ןופ דנַאטשוצ רעד ןייגנָא קרַאטש רָאג

 שוריפב ףרַאד ןעמ ןוא געמ ןעמ .דנַאל ןיא זדנוא ייב קיטסילַאנרושז ןוא

 ןגעװ יוװ שילגנע ןגעוו ןדער רימ ןעוו ,ךעלסיפנזדנעג יד ןעמענרעטנורַא

 -עג/ ןָאילימ עכעלטע ןעװ ,טציא טּפיוהרעד .ךַארּפש רעטירד רעזדנוא

 עגיה יד ןכיירגרעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד .שילגנע ןדער ןדיי "עטעװעטַאר

 קידעבעל ַא ליפ ױזַא ףיוא זיא ,שיאערבעה טימ ךיוא ןוא שידיי טימ טנגוי

 "ייסיווייס ןוא טייקידעבעל יד ןענעקרענא ןלעוװ רימ ליפיוו ףיוא ,םעלבָארּפ

 ןקור ןטימ ךיז רימ ןלעטש .רערעזדנוא ךַארּפש רעטירד רעד ןופ טייקיא

 וצ טינ טירטוצ ןייק רָאג רימ ןבָאה ,שידיי-שילגנע ןופ םעלבָארּפ םוצ
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 רעדעי רעזדנוא וצ ,טירט ייווצ קעװַא זדנוא ןופ טנַאּפש סָאװ ,טנגוי רעד
 ,טירטקעװַא ןקיצנייא

 ג 2 6

 םוצ עיגָאלָאּפַא ןַא יו ןרעװ ןעמונעג טינ ןפוא םושב ףרַאד ץלַא סָאד
 סָאװ ,טעָאּפ רעשידיי-שילגנע ןַא זיא ןיילק ,ןיילק .מ .א ןֹופ רעדיל ךוב

 ירד ןבעגעגסױרַא ןיוש טציא זיב טָאה סָאװ ןוא לאערטנָאמ ןיא טניואוו
 םענעדיײשַאב םעד רעטנוא ןענישרעד זיא ךוב עטצעל סָאד .רעכיב-רעדיל
 -ָארּפשעגסױא ןעוועג ןענייז רעכיב ייווצ עקידרעירפ יד .?סמעָאּפ, ןעמָאנ
 טַאנ הטעה; ןסייהעג טָאה ךוב עטשרע סָאד .ףורסיֹורַא רעַײז טימ רענעכ
 סָאד ,גָאלָאנָאמ ןטמירַאב סקָאליײש ףיוא טיײדנָא רערָאלק ַא --- "ושזד ייא
 קסעלרוב רעטקיטײוװעצ ַא ןעוועג זיא ,"דַאירעלטיה יהד, ,ךוב עטייווצ
 ,ףוס ןכעלקילג-שירַארעטיל ַא ןָא הליגמ ַא --- רעלטיה תליגמ ףיוא

 רעד ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ ,"סמעָאּפ, ךוב עטירד סָאד
 יירד ןיא טלייטעגנייא זיא "ַאקירעמַא וװָא יטעײסָאס ןָאשײקילבָאּפ שיאושזד;
 עקַאט סָאד טסייה ױזַא .למיליהת ןגייא ןַא זיא לייט רעטשרע רעד .ןלייט

 לייט רעטייווצ רעד ,(ןיילק םעהערבייא) "ינטקה םהרבא ןופ למיליהת סָאד;
 ןוא רעדיל ערעדנוזַאב ןופ טײטשַאב ,"עמשנ המרב לוק, ןעמָאנ ןרעטנוא
 -ַאב טוג רעד םורָא ,יולה הדוהי ןגעו עמעָאּפ ַא זיא לייט רעטירד רעד

 ןיא ןַארַאפ טינ זיא ס .לארשייץרא ןיא טיוט ןייז ןופ עדנעגעל רעטנַאק
 רעד טינ טרעהעג ךָאד ןוא דיל שידיי-טינ ןייא ןייק רעדיל ךוב סניילק
 .רעביירש עשידיי-שילגנע סעירָאגעטַאק יירד יד ןופ רענייא ןייק וצ רעטכיד

 טינ ךיוא רעבָא זיא רע ,רעפיולטנַא רעכעלקנערק ןייק טינ רעכיז זיא רע

 יאדווא זיא רע ןוא רעסואימרַאפ רעדָא רעטלעש ,רעפָארטש רעכעלקנערק ןייק
 ןסַאּפוצוצ ךיז טכוז סָאװ ,רעביירש ןשיטסיאַאדוי ּפיט םעד ןופ טינ יאדווא ןוא
 ,סנָאשיײגערגנָאק עוויטַאװרעסנָאק יד וצ

 ןיא רע ?ןיילק .מ .א טעָאּפ רעד טרָאפ זדנוא רַאפ טײטַאב עשז סָאװ

 ןרוטַארעטיל עשיאערבעה יד ןוא עשידיי יד ןעמעוו ףיוא ,טעָאּפ רעגייטש רעד
 .ךַארּפש רעטירד רעזדנוא ןופ רעטכיד-רעדורב ַא ףיוא יו ,טרַאװעג ןבָאה
 ףיוא טפָאהעג טָאה ערעזדנוא רוטַארעטיל עצנַאג יד ,שורפב עקַאט ןיימ'כ
 תמאב זיא ןיילק ,מ .א לייוו .טכַאמעג ךעלגעמ םיא ,טליוו ריא ביוא ,ןוא םיא
 טעװָאכעג ייז ףיוא ךיז טָאה רע .ןרוטַארעטיל עדייב יד ןופ טקודָארּפ ַא
 רע טמוק רַאפרעד .ייז ןופ הקיני גָאט ןקיטנייה ןזיב ךָאנ טיצ רע ןוא
 -לָאטש ַא יו ,בוח ַא ןלָאצּפָא רע טמוק ןיז ןסיוועג ַא ןיא ,ןבעג ךיוא זדנוא
 רעיינ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעטשרע רעד טרעװ רע ןוא רעטכיד רעצ
 ,רעכערב"ןַאב ַא ןוא רעזייווגעוו ַא זיא רע .רוטַארעטיל רעשידיי-שילגנע
 טליונקרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא טימ ןכָארבעגּפָא טָאה סָאװ רעטכיד ַא
 רעשידיי-שילגנע ןופ ףירגַאב ןטרעטלערַאפ ןצנַאג םעד ןיא טנטלָאקרַאּפ ןוא
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 -ַארט ענעגייא ןַא ןפַאש וצ ןזיװַאב םיא זיב ןיוש טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל

 -סַאלקָאנָאקיא ןָא ןוא סעיצולָאװער םוש ןָא .חסונ םענעגייא ןַא ןֹוא עיציד

 עטכישעג רעד ןיא לטעלב יינ ַא ןביוהעגנָא רע טָאה ןצַאט ןוא ןקיוּפ עשיט

 .רוטַארעטיל רעשידיי-שילגנע רעגיה רעד ןופ

 ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג ,ךיז טכַאד רימ ליפיוו ףיוא ,זיא סָאװ ,ןיילק ,מ .א

 ןגָאז וצ קיטיונ טינ זיא'ס .רעקיסיירד עירפ יד ןיא טשרע זיא ,לאערטנָאמ

 לייוו ,גנואיצרעד עשידיי לענָאיצידַארט ַא ןגָארקעג טָאה רע זַא םיא ןגעוו

 ,טײטַאב קורדסיוא רעטריזינָאלבַאש רעד יװ רעמ ךס ַא ןגָארקעג טָאה רע

 עשידיי ַא ןגָארקעג ,רעדיל עשילגנע ענייז ןופ ןעז ןעק ןעמ יװ ,טָאה רע

 -ַאב זיא רע .ןרָאװעג טגָאזעג רעדניק עשידיי עלַא ףיוא סָאװ גנואיצרעד

 טינ ןוא רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןיא ןוא רעשידיי רעד ןיא טנוװַאה

 טסקַאװ יז יו ,רוטַארעטיל רעד טימ טציא ךָאנ טבעל רע רָאנ ,טנוװַאהַאב רָאנ

 לַאגיס .י .י ןוא רעגנַאמ ,שאוהי ,ןעזייר .רעכיב ןוא ןלַאנרושז יד ןיא ןָא

 טָאה רע סָאװ רעביירש ןופ ןעמענ רָאנ ,ןעמענ טַאלג טינ םיא יב ןענייז

 -רַאפ יז רע טנעייל ןענעייל ןוא .טציא ךָאנ טנעייל רע סָאװ ןוא טנעיילעג

 ,לגיופגניז ַא ױזַא טַאלג טינ זיא רע ,קיּפָארַאנבױאנופ טשינ ןוא ךעלכיילג

 ,ןעגנופַאש עשידיי טנעייל רע ןעו ןוא ,רוטַארעטיל ןופ טנעדוטס ַא רָאנ

 ,ץַאש-טלעװ םעד ןופ לייט ַא ,ריטַארעטיל עקידעבעל יו סע רע טנעייל

 ,טנעניטנָאק רעזדנוא ףיוא רוטַארעטיל רעד ןֹופ לייט ַא יו טּפױהרעד ןוא

 גנואיצרעד רענעגייא רעד וצ גנואיצַאב ןימ ַאזַא ןוא גנואיצרעד ןימ ַאזַא

 ענייז טקורדעג טָאה סָאװ ,רעטכיד רעד ."ןדנעדיוויד ןעגנערב; טזומעג טָאה

 וצ טדער ,דנַאל ןרעביא ןלַאנרושז עשילגנע עטסקיטכיװ יד ןיא רעדיל

 ףיא ןוא .וטפיוא רעסיורג ַא זיא סָאד .לוק שידיי תמא ןַא טימ ןטסירק

 .טרַאװעג עלַא רימ ןבָאה רוטַארעטיל רעשילגנע רעד ןיא לוק שידיי ַא

 -עגנָא ןענייז ,ןבירשעגנָא טָאה רעטכיד רעד סָאװ ,ןעמלַאסּפ 26 יד

 ריש יד ,רעדיל ערעדנוזַאב יד ןופ ןעמענ יד ןיוש .טייקשידיי טימ טלגָאל

 וצ ןח ןשידיי ןקיטרַאנגיײא ןַא וצ ןביג סרומזמ ןוא סחצנמל יד ,ןתולעמה

 סָאװ רָאנ ,עיצַאזיליטס ןיא טרינירַאמ טינ ןענייז סָאװ ,רעדיל עכעלנעזרעּפ

 ,טַאמָארַא ןַא ,ןפוא ןלעדייא ןַא ףיוא ,קירוצ ןפור

 -ַאוצ יױזַא ןענייז טייקפרַאש עשידיי יד ןוא טייקכעלדליב עשידיי יד

 רעקנילפ ַא יװ טקריווס זַא ,ךַארּפש רעשילגנע רעד טימ ןטבָאלפעגנעמ

 םעד ףיוא ןרעדנואוו רעכיז ךיז ףרַאד טסירק רעטנעגילעטניא ןַא .טינש

 -רַאפ רעקידעבעל ךָאנ ַא טימ שילגנע ןשילביב ןייז ןופ זעטניס םעיינ

 יד טריפרעד ןיילק טָאה ָאד זַא ,ןעמוקסיוא םיא זומ'ס ןוא .,טייקשיטייצ

 .לַאניגירָא םוצ טנעָאנ רָאג לביב עשילגנע

 עקַאט שילגנע םעד טָאה ןיילק .תמא ןצנַאגניא טינ זיא סָאד רעבָא

 ייב טריטסיזקע טָאה רע יװ לַאניגירָא םוצ רעבָא ,לַאניגירָא םוצ טריפעגוצ
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 לּפערּפ ןטימ ןוא שטייט-שידיי ןטימ ןעמַאזוצ -- רָאי ץנַאג ַא ןופ ןדיי
 ,ץרוק ןענייז רעדיל יד ,הכלמ הולמ ייב גנַאזעג ןטימ ןוא תודועס שולש ייב
 ,גולק ןוא ,ןעלדנַאמ ערעטיב יו רעטיב ,טריסנעדנָאק

 רעזדנוא ףיוא טעָאּפ ןשידיי טרָאס םעיינ ַא טימ ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ
 ,רעזעיגילער:שידיסח ַא רעבָא ,רעטכיד רעזעיגילער ַא .ךַארּפש רעטירד
 ןיא לסיבַא ךיז טשימ סָאװ ,רעטכיד ַא -- רעזעיגילער-ךעלטסירק ַא טינ

 -כערעג רעטכערעגמוא ןופ לָאשגָאװ יד ןכערכעצ םיא ליוװ ,םיכרד סטָאג
 טהנעט ,לטלעוו רעזדנוא טריפ רע יו ןפוא םעד ףיוא םערתמ זיא ,טייקיט

 רפע ןוא טיײקיזָאלטּפַאה ענעגייא ןייז טליפ רעבָא ,םיא טימ סיוא ךיז

 ,טייקידרפעו

 ןייז ,הלכ ןייז ,ןיבר ןייז ןעמלַאסּפ עכעלטע ןיא טרעדליש ןיילק .מ .א
 טייצלָאמ ןשירוקיּפע ןצנַאג םעד טימ ךיוי ענעדליג יד וליפא ןזא הנותח
 .ןענייו עטלַא עטעװעקרָאקעגפיױא ןוא ןשיילפ עטפמעדעג ,שיפ עטליפעג ןופ

 ןפיש ןופ טייקיצריוועג יד ,הרות סױעװַאלצַארב ןופ טײקטמעטַאב יד טיג רע
 ץלַא ןוא ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא רעטכייל עקידלבא יד ,ופי ןופ ּפָא ןעייג סָאװ

 ןעגניז ייז רָאנ ,טייקשידיי ייז ןעגניזַאב רָאנ טינ סָאװ ,רעדיל עצרוק ןיא
 ,טייקשידיי |

 ,ךיז ןיא טגָאמרַאפ טינ סָאד טָאה רעטכיד רעשידיי-שילגנע ןַא ןעוו
 רע זיא ,סנקעטש עזייב טימ ןבירטעגסױרַא ךיז ןופ סע טָאה רע רעדָא
 ,רעיימרעטנוא ןַא ,ןגָאז רימָאל ,ונ -- ןרעוו וצ ןרָאװעג טלייטרוארַאפ
 טייּפש סָאװ ,ןַאמדיױו ַא רעדָא ,סעיגָאלָאטנַא טימ עקירעמַא טזייּפש סָאװ
 -טנעצ ןוא רעביירש עקיסַאלק-טפניפ --- ןדיי עטכַארטעגסיױא ףיוא קעלק
 -ילגנע רעד ןיא לוק רעזדנוא ףיוא עלַא רימ ןבָאה טרַאװעג .ןדיי עקיסַאלק
 לָאז ןוא ןענעקיילרַאפ טינ ךיז לָאז סָאװ ,דיי ַא ןופ לוק א ,רוטַארעטיל רעש
 ןענייז רעדיל עשידיי ענייז .טעָאּפ ַאזַא זיא ןיילק .ןענעקיילרַאפ טינ זדנוא
 יד סָאװ ץלַא ."טכיל-שטנעב יד רַאּפ, םיצורית םוש ןָא רעדיל לכ םדוק
 -ץגסיוא ןיילק ןעק גָאט ןקיטנייה ןזיב טכיירגרעד טָאה גנוטכיד עשילגנע
 עטליהעג ןענייז ןעמַארג ענייז .טייהרעטנוזעג סע טצונרַאפ רע ןוא טנכייצ
 -עג ןטלָאװ ייז יו ,ךייוו ןלַאפ סָאװ ןעמַארג ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,ןעמַארג
 טייקשיטייצרַאפ ןופ שימעג ןענייז רעטרעוו ענייז .ךישקעטש ןיא ןעמוק
 ןשיטעָאּפ רעטנוא קידנעטש זיא טנעמַארעּפמעט ןייז ןוא טייקיטייצטנייה ןוא
 סָאד טריפרעד טָאה סָאװ ,רעטכיד ַא .טסינרעדָאמ ַא זיא רע .לָארטנָאק
 סנעדָא ןָא רעבָא ,ןענעדָא וצ זיב ,ןטָאילע ךָאנ זיב (שילגנע ףיוא) דיל עשידיי
 ליפיוו ףיוא ,ליפ ױזַא ףיוא ןוא .ןלייה עלעקנוט ןוא סעירָאגעלַא עטלקיוועג
 ןוא ןעמערַאװ ַא טימ ,רעטכיד ןשידיי םענרעדָאמ ַא ןופ לוק סָאד זיא סָאד



 ןעמונעג ךות ןיא 22

 רעשילגנע רעד ןיא םיטש רעזדנוא םיטש ןייז זיא ,טנורגרעטניה ןשידיי ןכייר

 .עיזעָאּפ

 עשידיי ןופ ןעגנוצעזרעביא ךָאנ טקנעבעג טייצ עצנַאג יד ןבָאה רימ

 וצ ןליו ַא ןוא ליפעג ךעלריטַאנ ַא ןעועג זיא סָאד .שילגנע ףיוא רעדיל

 רעד ןופ ןרוטַארעטיל יד יװ ,שיטָאזקע ױזַא טינ רָאג ןענייז רימ זַא ,ןזייוו

 עילימַאּפ רעד ןיא ןוא ,שידיי רענָאיצולָאװע ןענייז רימ .ןבָאה ןליוו טלעוו

 ױזַא יװ ,ןָאט גערפ ַא טציא ךימ לָאז טסירק ַא ןעו .רעקלעפ יד ןופ

 עשיאערבעה ענרעדָאמ סָאד רעדָא ,דיל עשידיי ענרעדָאמ סָאד סיוא טעז'ס

 שרעדנַא ךס ןייק טינ :טרעפטנעעג סופ ןייא ףיוא םיא ךיא טלָאװ ,דיל

 טנַאטנעזערּפער רעטקיטכערַאב רעד זיא רע .רעדיל סניילק .מ .א יװ

 .ךַארּפש רעטירד רעזדנוא ןופ

 ןַא זיא יז ןעוו ,שילגנע ףיוא ןרעה ןזָאל וצ ךיז טפַאשקנעב רעזדנוא

 -רעּפ עטקיטכערַאב-קידנעטשלופ ךיוא יד טינ) עלַאנָאיצַאנ ַא ,ענײמעגלַא

 ןייז ןיא רעדיל סניילק ךרוד טליטשעג לסיבַא טרעוװ (טפַאשקנעב עכעלנעז

 "רעד ןוא ."ןעמלַאסּפ, גנולײטּפָא ןייז ןיא ,רקיע רעד ןוא ,"סמעָאּפ. ךוב יינ

 טצעז רע ןעוו וליפא .רובצ חילש ַא ,ךיז רַאפ טסואווַאבמוא ,רע זיא רַאפ

 ויא סָאװ ,טימעג ןגייא ןייז רעביא רע טצעז ,רעדיל ערעזדנוא רעביא טינ

 םענרעדָאמ םעד ןופ םעט םעד טלעוו רעטיירב רעד טיג רע ןוא ,סרעזדנוא

 .דיל ןשידיי

 טעבעג ןייז ,יישר ןגעוו םלַאסּפ ןטסגנעל ןייז ןעגנערב טלָאװעג טלָאוװ'כ

 הרדס יד; ןכַאמ רָאלק םיא לָאז רע זַא ,"ץעזעג ןופ אתדנשרּפ, ןסיורג םוצ

 זיא דיל סָאד .ןשינעעשעג עקיטולב יד ןופ שטייט םעד ,"ךָאװ רעד ןופ

 "רעד רעשירעטכיד סניילק .מ .א ןופ ליּפשייב רעטנכייצעגסיוא ןַא תמאב

 םלַאסּפ רעט54 רעקיזָאד רעד זיא בגא .טיבעג םעיינ ַא ףיוא גנוכיירג

 "רעד ץַאלּפ סָאד רעבָא ,למיליהת ןליק ןצנַאג םעד ןופ רעטסמערַאװ רעד

 ריפ יד טימ ןענעגונַאב זיולב ךיז ליושכ .טַאטיצ ןרעגנעל ַאזַא טינ טביול

 : תורוש

 צסט, ת80ט01 8010:000מ 28 13220, תמססשזמ

 1881, 100ע018:4016 6662646

 טעמס 614 טט8181 תנע טס6} 806 זמצ טס6

 טע1(מ 6ז1מ8 181001616 206 ט16ג טנמ6 111645

 ןגָארקעג טָאה ןיילק סָאװ גנואיצרעד רעד ףיוא תודע ןגָאז תורוש יד

 טנעה יד ןופ "שיילפ עשילביב , סָאד ןסע ךרוד ןוא דומלת ןעקנירט ךרוד

 ַא ןעגנערב וצ ןטלַאהקירוצ טינ ךיז ןעק'כ רעבָא .רעשטייטרַאפ ןסיורג ןופ

 טיוט-ליטש ַא ,טגָאזעג רעסעב ,רעדָא ,ןבעל-ליטש ַא זיא סָאװ ,דיל ץנַאג

 .םדא לכ ףוס ןופ טירט עזָאלשיױר עטרעווילגרַאפ טימ
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 טז עז 2:

 2 תפתוזו 101:010804 0 ט00ת1זג1זו!

 טשמס ססתננמס 1104 906 פע96
 סמ 88008?מ 6ט08 10 81ש5895 6

 'ךיחס 8201:66 880089מ 1110016 8122--

 ףימס טטזמוממ68 082616 סם 186 0106
 ףיוס טתוז6 2686 8111 טממעסאסמ/ 6

 ףימס 26826/ {ט11 04 2121106066 0106,---
 ןזסש סמ 1218 ע2211629/ 6060108 טט85

 זיסז תס 8טסמ 8125. 1115 70106 18 5011664

 ףךימסזס 18 םס 8070 1046 29 106 6009
 ףימס 21086 15 228466, טממעסאסמ/ 4

 דימס 262886/ 18 06 סטסמ 81164.

 ףימס 02800168 81046/ סמ 186 4800.

 טימ ךיז טנפע ךוב סניילק .מ .א

0 12646108166 

 'דימס תנסתנסזע 04 זמע 221261

 ןטָאברַאפ זיא סָאװ; ןוא ,טכַארבעג ָאד בָאה ךיא סָאװ ,דיל-לבא סָאד
 -תבש עקידלמעלפ יד וצ ,הלח רעד וצ גנַאזעג קירעיורט ַא זיא ,"םינהכ רַאפ
 ףיוא טכעל עקידרעטיצ יד רעבָא .ןייוו-שודק םענעקנורטעג-טינ םוצ ,טכעל
 -רָאֿפ קיטכיצ רעד סָאװ ,השורי עשידיי ענייפ ַא ןטכײלַאב עגָאלדָאּפ רעד
 ,רעטכיד םעד טזָאלעגרעביא טָאה טסולרַאפ רעטנָאמרעד-טינ ןוא רענעגיווש

 םלַאהניא ןוא םרָאפ -- עניוָאנ ַא רַאפ

 .,םרָאפ ףיוא ןייז דיּפקמ טרעהעגפיוא לסיב שּפיה ַא ןעמ טָאה סנטצעל |
 רעטכיד עשילגנע ןוא רענַאקירעמַא ךיוא רָאנ ,רעטכיד עשידיי רָאנ טינ
 טימ ןענערברַאּפ ןצנַאגניא ןליוו יז סָאװ ,ץכעלָאש רעד ןופ דימ ןענייז
 ןעמ זַא ןגָאז וצ סָאװ ליפוזַא ןבילקעגנָא ,תמא ,ךיז טָאה'ס ,טלַאהניא
 רעד .טרָאװ ןטימ טריּפָאלַאג ןעמ ןוא "סרעטלַאהרַאפ , יד ןגעק טרילעבער
 טכוז רע ןוא טפַאשטריװ עטיירב סרעביירשיעזָארּפ םעד אנקמ זיא רעטכיד
 ןבעג םיא לָאז סָאװ ,טײקשיטַאבעלַאב עשירעלטסניק ַאזַא ןפַאשוצנייא ךיז
 ןדמערפּפָא טינ ןצנַאגניא ךָאד םיא לָאז ןוא טסירטעלעב םעד ןופ תובחר יד
 טינ םיא ךיז טסולג'ס .טפַאשרעדורב רעשירעטכיד רענעבילקעג רעד ןופ
 ךיז טלָאװ םיא רעבָא ןסטעיק טימ ןוא ןילעש טימ בורק סיוא ןרעװ וצ
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 סקעז ףניפ ַא ףיוא םירוביד עפרַאש ,ליומ ןפָא ןַא טימ ,ןָאט גָאז ַא טלָאװעג
 סָאד יו ,רעטרעוװ יד קידתונצמק ןלייצ וצ דימ טרעוומ .,ןטייז טרעדנוה
 ןבעג ליוו ןעמ ןוא ,ןַאמּפָאה רעב דרַאכיר ַא רעדָא ,ןַאמזוָאה ַא ןָאטעג טָאה
 .ןעיירש רעדָא ,ןגָאז ןוא רעיוט ןוא ריט ףױא-לַארּפ ַא

 ,רעיינ ַא ןיא טלקיוװעג ,ץכעגָאז ךס ַא טימ ןעמוק וצ רעטשרע רעד

 ןייז רַאפ .ןַאמטיהוו טלָאװ ןעוועג זיא ,טײקיזָאלמרָאפ רעקידנריגירטניא
 רעביא ּפַאלק ןכעלרעדורב-טוג םעד ןוא עקירעמַא וצ ןגרָאמ-טוג ןטיירב
 ,גנַאזעג וצ גנַאגוצ םעיינ ַא ןיא טקיטיונעג ךיז רע טָאה ,עציײלּפ רעד
 ןייז .ןדייר ןעוועג ןעגניז זיא םיא רַאפ ,םעטָא ןעוועג טרָאװ זיא םיא רַאפ
 סָאד טכַארבעגנײרַא טָאה ןעווָאהטעב .רעשינעווָאהטעב ַא ןעוועג זיא וטפיוא
 רעטרעוו ןדייר ןופ לוק עכעלטימעג סָאד ,קיזומ רעד ןיא לוק עכעלשטנעמ
 ןוא ןטעטרַאװק עטצעל סנעוװַאהטעב .סעידָאלעמ ןעגניז ןופ רָאנ טינ ןוא
 -כָאנ .טרַאצָאמ ןוא ןעדייה ןופ ךלהמ רעטייוו ַא ןענייז סעינָאפמיס עטצעל
 יד טכַארבעג רע טָאה ,סולפנייא רעייז ןופ טיײרפַאב ךיז טָאה רע יו םעד
 ,ןדייר ןופ טײקידעכָאװ עקילייה

 ןופ -- סטעיק ןוא ילעש ןופ קעװַא ליפ יױזַא ףיוא ךיוא זיא ןַאמטיהוו
 זרעפ רעיירפ רענעפורעג ױזַא רעד .דייר עכעלשטנעמ ןופ םטיר םוצ גנַאזעג

 "רעייפ רעדָא ןעיירש ,ןדייר ןופ םעטָא רעכעלשטנעמ רענעטסָאמעג רעד זיא

 -- עיצַאמַאלקעד רעכעל

 1 םזמ 186 ט069 01 1ת6 2067 286 1 2זמ 16 ם060 01 {םס 001

 מס ט16851ע/68 01 2626 216 6198 106 26 186 ט8נמפ 01 261| 216 ט0?מ זמס,

 ים 4180 1 21210 2884 10016256 טמסמ 120/8611 446 12016/ + ;(,(6

 190 2 מסש 0806 "יספסמש 01 2186"

 ,ןבליז לָאצ רעטכיילגעגסיוא ןַא ןופ טינ ,סָאמ ריא ךיז טָאה הרוש רעדעי

 ןכעלריטַאנ םעד טיול רָאנ ,ןבליז עטריטנעצקַא-טינ ןוא עטריטנעצקַא ןופ רעדָא
 "סיוא טרעוו ץַאז ַא ןעוו .דייר עטּפעשעגסיוא ןוא עטמעטָאעגסיוא ןופ םטיר

 :טלעטשעגּפָא רע טרעוו ,טדימעג

 זמ 986 םפסש2הזמק 1מ 86011466 665868

 24 פתםע 2864 21466מ 2114 13 ש2ע01000 2 8008.

 'יטקענסמ 1201208 1256 1מ 186 120019814 2100עג'"'

 -ַאנ ריא ךיז טָאה הרוש רעדעי ןוא שילַאקיזומ ןענייז תורוש ייווצ יד
 ,טרָאװ עטדערעג סָאד ןיירַא ךיז טסייר גנַאזעג ןיא .טרָאװ ןופ סולפ ןכעלריט
 ןילַא טרָאװ עטדערעג סָאד .עיצַארטסעקרָא עיינ ַא ןפַאשעג טרעוו'ס רעבָא
 ןעייגעצ ןוא גנוצ רעד ףיוא ןלַאפ רעטרעוו ,םיללכ ענעגייא ּפָא טיה

 סנַאמטיהוו ןופ ןבָאה ייז ןוא ןטסישזַאמיא יד ןעמוקעג ןענייז רעטעּפש

 "רַאפ ךיוא רעבָא ,טרעפיטרַאפ ןוא גנַאװצ םעיינ ַא ןפַאשעג זרעפ ןעיירפ



 יצ ( טלַאהניא ןוא םרָאפ --- עניװָאנ .ַא רַאפ

 טימ ןענייז ייז ,טייקשילַאקיזומ עטרינילּפיצסידמוא סנַאמטיהװ טרטלעמש
 געוו רעדנַא ןַא ךרוד ןעמוקעגקירוצ טינ ריש טייהיירפ רענענואוועג רעד
 -טסערּפעגנעמַאזוצ ןוא טײקטמַאצעג דעד וצ ,גנוטכיד רעשידָאמטלַא רעד וצ
 טינ ןוא טײקמַאזרָאּפש זיא בָאגפיױא טּפיוה רעייז סָאװ רעטרעוו ןופ טייק
 יד סָאװ ,ןלעדָאמ עניילק ןפַאש ןעמונעג ןבָאה ייז .טייקשירעדנעוװשרַאפ

 רעדליב יד ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו יד יוװ ןגייא ױזַא ןייז טפרַאדַאב ןבָאה רעדליב
 טּפשמרַאפ ןעװעג םצע ריא ןיא זיא טסנוק עיינ עקיזָאד יד .טקירדענסיוא
 ריא ןיא טָאה יז זַא ,זיצערּפ ױזַא ןעוועג זיא יז .טסנוק-ןיילק ַא ןרעוו וצ
 עשינַאמטיהוװ עקידמעטָא-סייה עײנ יד .טייקפייטש ַא ןפַאשעג טייקיטפול
 ןיא ןרָאװעג טרעווילגרַאפ ןטסישזַאמיא יד ןופ טנעה יד ןיא זיא קיזומ

 ,גנורעדנואורַאפ ןפורעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,סמערופ עטליקעגּפָא ,עניילק
 ,טולב סָאד טגערעג טינ ןבָאה ייז רעבָא

 ערענעלק ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטסישזַאמיא יד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא'ס

 ףיוא ןזָאלרַאפ וצ ךיז טַאהעג ארומ ןבָאה ,ןענַאמטיהװ ןופ ןרוגיפ עשירעטכיד
 יז ,טרָאװ ןטדערעג םעד ןֹופ סלוּפ םעד ףיוא ןוא ןיילַא גָאז ןטיירב םעד

 -טיהוו .עזָארּפ וצ ןייגרעד טינ ןלָאז ייז ידכ ,ןעמַאצ וצ ךיז טפוזעג ןבָאה

 עזָארּפ רעקיטש ןעמונעג טָאה רע ,ריא רַאפ טַאהעג ארומ טינ טָאה ןָאמ
 -עג ןבָאה ןטסישזַאמיא יד .גנונעדרָא רעכעלרעייפ ַא ןיא טלעטשעצ ייז ןוא
 ןבָאה ייז ןוא ,תובחר סנַאמטיהוו ןיא ןרעוו טלכיורטשעג ןלעוו ייז זַא טסואוו
 סָאװ ,טפַאשגנע רעשירעלטסניק רעיינ ַא ןיא רעסעב טליפעג רַאפרעד ךיז
 .טענָאס רעטסגנע רעד יו ,רעגנע ךָאנ ןעוועג לָאמטּפָא זיא

 "ידיי רעד ןיא זרעפ ןעיירפ םעד טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,ןטסיכיזניא יד
 ןופ ןלַאפכרוד ןוא ןפמואירט יד טכַארבעגטימ ךיוא ןבָאה ,עיזעָאּפ רעש
 -ַאב ךעלטלַאהניא ךיוא ייז ןבָאה לָאמטּפָא .רעוועג ןשירעטכיד םעיינ םעד
 ףיוא ןזָאלרַאפ וצ ךיז טַאהעג ארומ ןבָאה ,ןענַאמטיהוװ ןופ ןרוגיפ עשירעטכיד
 טכבוזעג ןבָאה ייז ךיוא לייו ,טייקזיצערּפ רעשיטסישזַאמיא וצ קעװַא ייז
 -ֹּפִא טינ זיא סָאװ ,טיײקשילַאקיזומ רעיינ ַא רַאפ ןטייקכעלגעמ שידיי ןיא
 -עג ךיז טָאה'ס .ןבליז ןופ טײקנטסָאמעג רעד ןיא ןוא םַארג ןיא קיגנעה
 -ענסיוא קירעהעג יוװ ךָאנ ףרַאד סָאװ ,שידיי ןיא עידָאזָארּפ עיינ ַא ןפַאש
 ,סעירָאטירעט עשילַאקיזומ עיינ יד וצ תוכייש ןיא טּפיוהרעד ,ןרעוו טשרָאפ
 .טקעדעגפיוא טָאה יז סָאװ

 ךיוא ךיז ןטּפשמרַאפ ייז זַא ,ןעזעגנייא ןבָאה ןטסיכיזניא ךס ַא רעבָא
 -- ירעקסעטָארג וצ לָאמטּפָא ןוא ,טעטילירעטס ןוא טייקיזָאלטכורפ וצ

 -סױרַא ןענייז טפָא ץנַאג .טרָאװ עכעלדליב סָאד ןכוז רדסכ ןלעוו ייז ביוא
 ןופ טלַאטשעג עכעלרעניא סָאד ןבָאה סָאװ ,רעדליב ןופ ןטפעהעג ןעמוקעג
 ןעוועג זיא זרעפ רעיירפ רעשידיי רעד .שטשוטמ רעמ ךָאנ טכַאמעג דיל
 רעכעלריטַאנ רעד ןוא םָארג רעד .רעשילגנע רעד יװ רערעווש ךס .ַא ךָאנ
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 טנעקעג זיא סע יװ ךָאנ ןבָאה ,תורוש ענעטסָאמעג ,עטמַארגעג ןופ םטיר

 טָאה זרעפ רעיירפ רעד רעבָא ,שידיי ןופ םינּפ ענעפָא סָאד ןרעײלשרַאפ

 .ןושל ןליואוו םעד ןופ לכיימש ןשיאַאזָארּפ ןגולק םעד ןקעדוצ טנעקעג טינ

 טרָאװ רעדעי וצ טיײקמַאזקרעמפיוא ערעיירטעג ַא ךָאנ טרעדָאפעג ךיז טָאה'ס

 ,הרוש רערעדנוזַאב רעדעי ןיא טייקטרעהעגנייא ערעפיט ַא ךָאנ ןֹוא רעדנוזַאב

 טָאה טייצ רעד טימ .גנוטכיד עקידנגייצרעביא ןעמוקסיורַא ןופרעד לָאז'ס זַא

 ןַא ןענואוועג ןבָאה סָאװ ,ןרעטסומ עטוג ןפַאשעג זרעפ רעיירפ רעשידיי רעד

 ןפורנָא ןוא ןעקנעדעג טזָאלעג ךיז ןבָאה רעדיל .רענעייל זיירק םענעגייא

 רעדיל ערעדנוזַאב ןעקנעדעג .ןמיס רעטוג ַא ןעוועג זיא סָאד ,ןעמענ יד ייב

 ,זיװַאב רעטסעב רעד ןעװעג זיא תורוש ענעסירעגּפָא זיולב טינ ןוא

 .עיזעָאּפ עיינ ַא ןרָאװעג ןריובעג זיא'ס זַא

 ןבָאה סָאװ ,רעטכיד עכעלטע יד ןעוועג טכערעג ןענייז יאדווא ןוא

 ןבָאה ייז לייו ,םזיכיזניא םעד ןופ ןביױהנָא עטשרע יד טריקיטירק ףרַאש

 -עיוב ַא ןייז ךיוא טעװ גנורעטשעצ יד זַא ,ןעזסיוארָאפ טנעקעג טינ ךָאנ

 ןענח עטנָאעג טינ ךָאנ עיינ לָאצ ַא ןעגנערב יז טעװ רָאנ טינ זַא ,עשיר

 . צשירעטכיד עכעלטע ןעגנערב ךיוא טעװ יז רָאנ ,עיזעַאּפ רעשידיי רעד וצ

 -ַאנ ַא רַאפ ןזײװסױרַא ךיז טעו טסנוק-זרעפ עיינ יד ןעמעוו רַאפ ,ןרוגיפ

 רעטגָאזעג ,רעיור ,רעטשרע רעד יװ טַארוקַא ,טייקידנעוװטיונ רעכעלריט

 יד ןיא ןעז טנעקעג סע יז ןבָאה יו .ןענַאמטיהװ רַאפ ןעוועג זיא זרעפ רעיירפ

 ?ץזָארּפ טימ טרילפ ןטנעָאנ רעייז טימ ןקָארשעג ןבָאה סָאװ ,רעדיל עטשרע

 טינ ןיא זרעפ רעיירפ רעד זַא ןענַאטשרַאפ ןבָאה רעטכיד עיינ יד רעבָא

 עשילַאקיזומ יד וצ גנַאגוצ רעיינ ַא רָאנ ,רעטרעוו ןופ לעטשסיוא רעיינ ַא

 ,שידיי ןופ ןטייקכעלגעמ

 יז .ןעזרַאפ ןצנַאגניא זרעפ ןעיירפ ןופ רעקיטירק יד ןבָאה סָאד

 רעײנ רעד ןופ טרעװ ןשירָאטַארָאבַאל םעד טנעקרענא טינ וליפא ןבָאה

 זרעפ רעיירפ רעשידיי רעד ןעוו וליפא .ןושל שידיי רעזדנוא רַאפ טסנוק-טכיד

 רעד זַא ןעז טנעקעג ןיוש ןעמ טָאה ,ךעלעקיוו יד ןיא ןגעלעג ךָאנ זיא

 רעד .ןטייהיירפ עיינ יד ןיא ןצעזעג עיינ ןפַאש וצ ךיז טימַאב זרעפ רעיירפ

 טָאה'ס .רעקיניזטסואווַאב ַא ןעוועג עקַאט זיא ןטנעמעלעזעזָארּפ טימ טרילפ

 ,רעטרעוו ערעדנַא ןיא ,עיזעָאּפ טימ טרילפ רעד ןסערעד טַאהעג ליפוצ ןיוש

 .טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה ןושל עשיטעָאּפ סָאד סָאװ ,ןטײרגמעלַא םעד טימ

 -ןייר ןופ לכיברעטרעוו ןיד ַא רעייז ןלעטשנעמַאזוצ טנעקעג ןיוש טָאה'מ

 .ןטעָאּפ עלַא רַאפ ָאטנַארעּפסע ןימ ַא ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,רעטרעוו עשיטעָאּפ

 ךרע ןַא ןָא םוצ טּפַאכעגוצ טשרָאד ןתמא ןַא טימ ךיז ןבָאה ןטעָאּפ ערעיינ יד

 "וטש ןעמונעג רעטרעוו יד ןבָאה ייז ןוא ךוברעטרעוו ןשיאַאזָארּפ ,ןרעטיירב

 ,ןשרָאפ ןוא ןריד

 ןעוועג זיא ןליוו רעד ,ןעמַאצ עיינ ןפַאש וצ ןעוועג זיא ןליוו רעד רעבָא



 בדז טלַאהניא ןוא םרָאפ --- עגיװָאג ַא רַאפ

 רעקיטירק יד ןבָאה סָאד ,םיללכ עיינ טיול ,ךַארּפש עטדערעג יד ןעמַאצ וצ
 ,ןעזרַאפ ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ךיוא רָאנ ,שידיי ןיא רָאנ טינ ,זרעפ ןעיירפ ןופ
 ןבָאה ייז .טנעמירעּפסקע םעיינ ןופ טײקטגַאװעג יד טנעקרענא טינ ןבָאה ייז
 רעלַאטנעמיטנעס ַא ןופ דָאטעמ רעטכייל רעבלעז רעד זיא סָאד זַא ,טניימעג
 רעטכיד ךס ַא סָאװ ןוא עזָארּפ ןיא עיזעָאּפ ןסייהעג לָאמַא טָאה סָאװ ,עזָארּפ
 ןימ ַא ןעוועג זיא סָאד .ןבירשעג לָאמַא ןבָאה רעלטסניק-עזָארּפ ךיוא ןוא
 -גסָאגעצ ענעסָאגעגסױא ןַא ,טקֹודָארּפ רעשיטידָארּפַאמרעה ַא רעדָא ,ץירקַאל
 .ןָאט וצ סָאװ טַאהעג טינרָאג טולָאטבַא םרָאפ טימ טָאה סָאװ ,ןליפעג ןופ טייק
 עיינ ךָאנ ןעמרָאפ עיינ ךָאנ ןבערטש סָאד ןעוועג זיא זרעפ רעיירפ ןוא
 טריגירטניארַאפ טָאה זורעפ רעיירפ רעד רעבָא .ןטייקכעלגעמ עשיטעָאּפ
 טימ ןרָאװעג טלכױרטשעג ןעניז ךס ַא ןוא רעטכיד ערעטלע יד ךיוא
 טימ ןליּפש וצ ךיז ױזַא יו טסואוועג טינ וליפא ןבָאה ייז .ןטנעמירעּפסקע
 זיא ןעמ ןוא רעק ןייא .,לקירב לָאמש ַא ףיוא ןייג ןופ רַאפעג רעיינ רעד
 זיא ןעמ ןוא --- רעק רעדנַא ןַא ןוא ,עזָארּפ ןופ םי ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד
 .עזָארּפ ןיא עיזעָאּפ ןופ טייקידקינָאה רעד ןיא ןלַאפעגנײרַא

 -רַאפ ַא ןענישרעד שילגנע ןיא זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ףוס םייב
 ןעפיטס ןופ "ידַאב סנוַארב ןַאשזדא --- גירק-רעגריב םעד ןגעוו קרעוו קימענ
 ןיא רעבָא ,טנַאסערעטניא ךעלטלַאהניא ןעוועג זיא קרעוװו סָאד .יענעב סנעסניוו
 ןעוועג זיולב זיא סָאװ ,עזָארּפ רעטֹושּפ טימ טצונַאב ךיז יענעב טָאה םרָאפ
 -כרוד קרעװ סָאד טָאה רע ,תמא .עיזעָאּפ יו טלעטשעגסיוא שיפַארגָאּפיט
 ץצנַאג סָאד רעבָא ,ןדַאלַאב טימ ןוא רעדיל ערענעלק טימ טלקנירּפשעג
 -ץג ךיז ןבָאה תורוש עדימ .וויטַארַאנ רעשיאַאזָארּפ ַא ןעוועג זיא קרעוו
 תורוש ןוא סָאװרַאפ ַא ןָא ןכָארבעג ךיז ןבָאה תורוש ,תורוש ךָאנ טּפעלש
 ןשינַאמטיהוו םעד טיול טינ ,רערעדנַא רעד ןיא ענייא טלגנעלשעג ךיז ןבָאה
 -יזומ רעטמַאצעג רעד טיול טינ רעכיז ןוא ,טרָאװ ןופ םעטָא םענעטסָאמעג
 טקַאהעצ עזָארּפ עטושּפ ןעוועג זיא'ס רָאנ ,ןטסישזַאמיא יד ןופ טייקשילַאק
 ס9 טָאה ןוא זירּפ רעצילוּפ םעד ןגָארקעג טָאה קרעוו סָאד ,ןשקָאל ףיֹוא
 גנוצַאשרעביא ןַא ןבעג וצ טסעמרַאפ ַא ןעוועג זיא'ס לייוו ,טנידרַאפ רשכ
 עמעָאּפ ןייק רעבָא .גירק-רעגריב ןופ ןטקילפנָאק ןוא ןסױטשנעמַאזוצ יד ןופ
 ןרָאװעג טסאפעגפיוא טינ ,תמא ,זיא קרעוו סָאד .ןרָאװעג טינ טרָאּפ סע זיא
 ןצעזעג-יובעג יד טיול ןרָאװעג טיובעג טינ זיא'ס ,טסייה סָאד ,שיאַאזָארּפ
 סָאװ ,קרעוװ ַא זיא עמעֶאְּפ ערעגנעל ענעפורעג ױזַא יד .קרעװ-עזָארּפ ַא ןופ
 ןעמונעג טינ ךיז ףיֹוא ןוא עזָארּפ ןופ ןטייהיירפ ץלֲא טביולרעד ךיז טָאה
 ,טסנוק-עזָארּפ רעד ןופ טכילפ ןייא ןייק

 ,דיל ַא ןרעוו ךיוא לָאז עזָארּפ לקיטש יור ַא זַא ,ןלעטשרָאפ ךיז ןעק'כ
 ןייק ןבָאה טינ טעװ דיל ַאזַא ביוא .קידווענח ןצונסיוא סע לָאז ןעמ ביוא
 -רעסיוא ןַא טול ,ןרעוו טלעטשעגסיוא שטָאכ עזָארּפ ַאזַא רעבָא טעװ ,קיזומ
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 ןעק סָאד רעבָא .טײקזעיצַארג רעכעלרעניא ןַא טיול ןוא קיטעטסע רעכעל
 ןיא טפיול סָאװ עקרעוועוו ַא יו זיא'ס ,דיל ןיילק ַא ןיא ןעגנילעג זיולב
 טעװ עקרעוועוו יד זַא .לכלימ םעד ןיא ןעגנַאפעג ץלַא זיא רעבָא ,לכלימ ַא
 טושּפ עלהיח עזעיצַארג עניילק סָאד טעװ ,דלעפ ןיא ןפיול ןעמענ רעבָא

 ןעיירפ ןופ טײקשילַאקיזמ ןענָאטַאב טינ לָאז ךיא קרַאטש יװ ,ןפיולטנַא
 ,עזָארּפ רעטושּפ ןופ וליפא לַאװסיױא םעד ןלעטשרָאפ ךיז ךיא ןעק ,זרעפ
 זַא ןענַאּפשניײא זיא טינ יװ ןענעק עקרעוועוו יד טעװ רעטכיד רעד ביוא
 טרעװ ןוא ףמַאק-טעוװ 'ַא ךיוא זיא ןפיול .ןפיױלטנַא טינ םיא ןופ לָאז יז
 לָאמניײק ךָאנ זיא ןפיולטנַא רעבָא ,םיללכ ענעמונעגנָא טיול טליּפשעג ךיוא
 ,ןרָאװעג טינ טסנוק .ןייק

 טצונעגסיוא טכעלׂש ןבָאה סָאװ עלַא יד ןגעוו ןרעוו טגָאזעג זומ סָאד
 ץזָארּפ ןייז ןיא טרעהעגנייא ךיז טָאה ןַאמטיהוו .טייהיירפ סנַאמטיהוו
 טָאה רע רעבָא ,דיר עכעלרעייפ ןופ סָאמ רעד טימ ןטסָאמעג יז ןוא
 ַא טכוזעג טָאה רע .ןעמיוצ עלַא ןכערבוצפיוא העדב טַאהעג טינ לָאמנייק
 ןטיירב םעד רַאפ טױלּפ ַא טכוזעג דלַאב ךיוא טָאה רע רָאנ ,דלעפ טיירב
 יד ,טסנוק-ןיילק עקיטרַאנגיײא ןַא טכיירגרעד ןבָאה ןטסישזַאמיא יד ,דלעפ
 סָאד רעבָא ,קיוומ עיינ ַא ןעניפעג טלָאװעג ןבָאה רעלטסניק זרעפ עיירפ
 לייורעד ךָאנ ןעמ טָאה עיזעָאּפ יו עזָארּפ עטולָאסבַא ןצונ ןופ םעלבָארּפ
 יד ןעק ייז ןיא סָאװ ,רעדיל עניילק רָאג ענלצנייא ןיא ץוחַא ,טזיילעג טינ
 ,עזָארּפ יד ןפיוקסיוא ,לעטשנעמַאזוצ רעדָא ,לעטשסיוא ןופ טייקידווענח

 סנוָארב ןַאשזדא ןענישרעד זיא'ס רעדייא רעירפ רָאי עכעלטע טימ |
 -נעק, קרעװ עקיטכערּפ סָאד ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא זדנוא ייב זיא "ידַאב
 ,גנונעקרענא עטנידרַאפ ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,ץרַאװש .י .י ןופ "יקָאט
 רעשידיי רעד רַאפ טרעבָארעד טָאה'ס לייוו ,גנוכיירגרעד ַא ןעוועג זיא סָאד
 ןרעגריברַאפ וצ זדנוא טסעמרַאפ ַא ןעוועג זיא'ס .דרע עיינ רוטַארעטיל
 ןענַאטשרַאפ טכעלש זייורעטרע רעבָא טָאה ץרַאװש .י .י .שירעלטסניק
 קירוצ גנַאל טינ ָאד .טעברַא יד טכַאמעג רעטכייל ךיז ןוא זרעפ ןעיירפ םעד
 ,ףעיל יע ,ןוָאטס יע; --- ךוב ץנַאג ַא ןבעגעגסיױרַא סנרַאב .ס ןַאשזד טָאה
 ספלואוו סַאמָאט ןופ ןגוצסיוא ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ זיא סָאװ --- ?רָאד יע
 טפיירטשעגכרוד קרעװ-עזָארּפ ענייז טָאה ףלואוו זַא ןזייװַאב וצ ידכ ,עזָארּפ
 ,רעדיל טימ
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 ןבירשעג ,זרעפ רעיירפ רעשינַאמטיהוװ רעכיז ןענייז סעגַארּפ ריפ יד

 סנרַאב .ס ןַאשזד ןעוו .דייר ןופ םעטָא ןטיול ןֹוא דייר ןופ קיזומ רעד טיול
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 -ַאּפיט טלעטשעגסיוא ייז ןוא עזָארּפ ןופ תורוש עכלעזַא ןבירשעגרעביא טָאה

 .קיזומ רעשינגַאמטיהוװ רעייז סימ עקַאט ייז ןגייצרעביא ,שיפַארג

 .עטרעקרַאפ סָאד ןָאט ןעמ ןעק "יקָאטנעקא ןופ ןלעטש לָאצ ַא טימ

 ןוא עזָארּפ ףיוא טײקשיפַארגָאּפיט עטלעטשעגסיוא יד ןביירשרעביא ןעק'מ

 ,שימייה קירוצ ןליפרעד ךיז ןלעװ תורוש יד

 ענעדיי עקידנגייוש עסַאלב עכיוה יד

 טפָא טגעלפ ,ּפָאק ןפיוא לטייש ןצרַאװש ןיא

 ןכוזפיוא וצ בוטש ןופ ןפיולסױרַא

 ךיז רע טוט ָאד .עלעקנַאי םעניילק םעד
 ,ןזיא עּפוק רעכיוה רעד ןיא ןביילקרַאפ

 ,רעטנורַא ךיז טביילק ןעמ יװ קידנסיװ טשינ

 ,28 טייז ,"יקָאטנעק |

 טוט. ,"ןכוזפיוא, ,"טפָא טגעלפ; ,"ענעדיי, טימ ךיז ןקידנע תורוש יד

 טינ ןענעק סָאװ ןעמַאצ עקַאס סָאד ןענייז רעבָא ."ןזייא עּפוק; ,"ךיז רע

 ןוא ןעייטש ייז יו ,תורוש יד ןביירשרעכביא רימָאל ? ןרעוו ןכָארבעגפיוא

 .ןרעוו טעוו ייז ןופ סָאװ ןעז ןוא ,ןעייג

 ,ּפָאק ןפיוא לטייש ןצרַאװש ןיא ענעדיי עקידנגייוװש עסַאלב עכיוה יד

 ָאד .עלעקנַאי םענילק םעד ןכוזפיוא וצ בוטש ןופ ןפילסױרַא טפָא טגעלפ

 ןעמ יװ קידנסיװ טשינ ,ןזײא עּפוק רעכיוה רעד ןיא ןביילקרַאפ ךיז רע טוט

 ",רעטנורַא ךיז טביילק

 -סיוא דָאטעמ רעבלעז רעד ןלַאפעגניײא טינ זיא ןושָאטַאּפָא סָאװ דָאש ַא

 טלָאװ ושָאטַאּפָא ןוא גנונעדרָא רעשיפַארגָאּפיט ןיא תורוש-עזָארּפ ןלעטשוצ

 יד .סעמעָאּפ עקיזיר ךס ַא רָאג ןופ עטַאס רעצלָאטש רעד ןעוועג טציא

 ןופ ןעמענ יד טימ ןרעוו טרעכיײרַאב טנעקעג ךיוא טלָאװ החּפשמ עשיטעָאּפ

 ץערעייז ןקורדוצּפָא ןלַאפעגנייא רָאנ טלָאװ ייז ןעוו ,יַאבַאר ןוא ןוָאטַאנגיא

 ןעק ןושָאטַאּפָא ייב  .םרָאפ רעשיטעָאּפ רעכעלרעסיוא ןיא קרעוו-עזָארּפ

 ,שיטעַאּפ ױזַא ןעוועג רעכיז ןטלָאװ סָאװ ,תורוש ךס ַא רָאג ןעמענסיױרַא ןעמ

 ייז זַא זיא רעכיז .קרעווװ ענייז ןופ תורוש ענעבילקעג ספלואוו סַאמָאט יו

 סָאװ ,תורוש יד יווװ ,טייקשילַאקיומ רעמ ךס ַא טיהרַאפ ךיז ןיא ןטלָאװ
 ,"יקָאטנעק , ןופ טריטיצ ןביוא ןבָאה רימ

 : ?יקָאטנעק, ןופ גוצסיוא רעדנַא ןַא זיא טָא

 גנוי א ןעװעג זיא ןיוודע רעד .ןיוודע רעדורב רעד טמוק ןלענָאײל ךָאנ,
 זיא סעּפע רָאנ ,קנילפ ןוא זעװרענ ,רענעטָארעג א ,רענייש א :ןערב א
 סעּפע וצ ןסַאּפוצ ךיז טנַאקעג טינ טָאה רע סָאװ ,רענייז רוטַאנ ןיא ןגעלעג
 ,.."קידרעייפ ליּפש-לָאב םעד ןריפנָא טגעלפ ,קיזמ א ןעוװעג זיא סָאד ,סעכעלצונ

 רעד ןיא רעשיטעָאּפ טינ ןפוא םושב טרעװ צזָארּפ לקיטש סָאד טָא

 : גנוטַאטשסיוא רעקיזָאד
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 .ןיװדע רעדורב רעד טמוק ןלענָאײל ךָאנ
 :ןערב ַא גנוי א ןעװעג זיא ןיוװדע רעד
 .קנילפ ןוא זעװרענ ,רענעטָארעג ַא ,רענייש ַא

 רענייז רוטַאנ ןיא ןגעלעג זיא סעּפע רָאנ
 ןסַאּפוצ ךיז טנָאקעג טינ טָאה רע סָאװ
 י,קיזמ ַא ןעװעג זיא סָאד .סעכעלצינ סעּפע וצ
 וו זַא ןוא קידרעייפ ליּפשילָאב םעד ןריפנָא טגעלפ

 ,190 טייז ,"יקָאטנעק

 סָאװ ,"רעדילא עכעלטע טכעלטנפערַאפ ץרַאװש .י .י טָאה סנטצעל
 ןטַאטיצ עטכַארבעג ןביוא יד ןופ טײקשיאַָאזָארּפ יד רעכבירַא טייוו ןגייטש

 ַא יו רעדָא ,עיזעָאּפ יו קידנגייצרעביא טינ רָאה ַא ףיוא ןענייז סָאװ ןוא

 ןשידיי ןופ טײקשילַאקיזומ יד ןצונסיוא ןופ טיבעג ןפיוא גנוכיירגרעד עיינ

 סיורג רעייז זיא קרעוװו עסיורג וצ ךרדה תציפק ַא רַאפ קשח רעד .טרָאװ

 רעבָא ,קרַאטש רעייז ךיוא זיא ךס ַא ןגָאז וצ ןליוו רעטלמַאזעגנָא רעד ןוא
 ,ןטכילפ עשירעלטסניק עסיוועג קרעוו עכלעזַא ןופ ןרעדָאפ ףרַאד רענעייל ַא

 יד טנַאקַאב טוג ןענייז'ס .גנושרעהַאב-םרָאפ רעיינ ַא רַאפ ןזייוװַאב עיינ רעדָא

 עטמיטשַאב ץנַאג ָאד ךיוא ןיוש ןענייז'ס רעבָא זרעפ םענעטסָאמעג ןופ םיללכ
 .זרעפ ןעיירפ ןזָאלצעזעג טשרמולכ םעד רַאפ ןצעזעג

 "רעייג; רעד .טקידניזעג ךס ַא "רעייג רעד; ןייז ןיא טָאה םחנמ ךיוא

 וצ טצַאשעג ןוא טזײרּפעג ןוא ןרעוו וצ טניורקעג טנידרַאפ רעכיז טָאה

 טימ טלקנירּפשעגכרוד ןענייז דנעב עקיגָאװ-טלַאהניא ייווצ יד רעבָא ,ןרעוו

 -יט , יװ רעמ טשינ ייז ןענייז זייוונלעטש ."ידַאב סנוַארב ןַאשזד; יװ רעדיל
 | .עיזעָאּפ ?עשיפַארגָאּפ

 טָאה ,םעדייא סרעלדנעהנעסקָא יכדרמ י'ר ,דלעפנרָאק לאירזע טניז ןופ.
 וצ טכַארבעגטימ טָאה רעװש רעד סָאװ ,דמלמ ןשיפרָאד םעד ןגעװ טלייצרעד

 ,שיסור ןוא לָאמַא שטייד טימ ,דלעפנרָאק ,םיא טפלעה רע יװ ןוא ערעשטעװ

 *.טַאהעג גיוא ןפיוא דמלמ םעד קינדור טָאה

 .?עיזעָאּפ תורוש ףניפ ןיא טלעטשעגסיוא ןענייז תורוש-עזָארּפ יד טָא

 :רעדָא

 זַא ,טגָאזעג ץרַאה סָאד טָאה ןעשָאװד .ןעגנַאגרעד בר םוצ זיא'ס רָאנ,
 טינ ריבג םוצ רָאט יז ביוא ןוא .ןריפסיוא סַאװ ּפַאנק ףיקת ןטימ טעװ רע
 "יז געמ עטריבג רעד וצ זיא ,ןייג

 .םחנמ ןעוו וליפא ,עיזעָאּפ ןיא טלדנַאװרַאפ טינ ךיוא טרעװ סָאד ןוא
 .תורוש ערעדנוזַאב יירד ןיא טלעטשעגסיוא סע טָאה

 טלַאהניא ןכייר םעד ןגעוו טינ ָאד דער'כ זַא ,ןענָאטַאב לָאמַאכָאנ ליוו'כ
 .""רעייג רעד , ןוא "יקָאטנעק, ןופ טײקשיטעָאּפ רעכעלטלַאהניא רעדָא
 סָאװ תורצוי ןופ שימרַאּפ ַא ןרָאװעג ָאד זיא סעּפע זַא ,ןגָאז זיולב ָאד ליוו'כ



 3881 *יָאב קעלב;

 ןעיירפ םעד טריקיטירק ןבָאה סָאװ רעטכיד ערעטלע .,ןכיילגסיוא זומ ןעמ
 זיא רַאפעג יד ."זרעפ ןרעיירפא ַא ךָאנ ןביירש ןעמונעג ןיײלַא ךיז ןבָאה זרעפ
 ךס ַא ןופ ןרעװ טציילפרַאפ רימ ןלָאז טייצ רעקיטציא רעד ןיא זַא סיורג
 רענייק ןוא טמעשרַאפ טציא טגיל דיל עכעלרע עניילק סָאד ,טײקיזָאלמרָאפ

 ןופ טרעכײרַאב רוטַארעטיל ַא טרעװו יאדווא .,וצרעד וצ טינ ךיז טריר
 סיורג ןייז ךיוא ןפרַאד קרעוװו עסיורג יד רעבָא ,קרעװ עקימענרַאפ ,עסיורג
 ןושל רעזדנוא ןופ גנַארד ןכעלריטַאנ םעד ןקידירפַאב ייז סָאװ ,טימרעד
 ,טייקנייש ךָאנ

 "יָא ב ק ע לב ,

 טלַא ךיא ןיב םעלבָארּפ -רעגענ רעד טימ טנעקַאב ךיז בָאה'כ ןעוו
 בָאה'כ ןוא "ַאמָאט ידַאיד ַאנישזיכ, טנעיילעג בָאה'כ .רָאי ףלע-ןעצ ןעוועג

 רעבָא ןרערט עשידניק טימ לופ ןגיוא עצנַאג ןבעגעג עסַאר-רעגענ רעד
 עניימ ףיוא תורצ עבלעז יד ןגָארטעגרעבירַא לָאמַא ךָאנ ךיא בָאה רעטעּפש
 םַאְט .שיאערבעה ףיוא "םת להוא , טנעיילעג בָאה'כ ןעוו ,סעציילּפ עשידיי

 יד ;ןרָאװעג רעטנעענ ןוא רעשימייה ךָאנ שיאערבעה ףיוא רימ ייב זיא
 שיא ןַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה ןעמָאנ ןייז ןופ ץכעגיילסיוא עשיאערבעה
 ןעוועג זיא סָאד גנוצעזרעביא סנעמעוו טינ ןיוש קנעדעג'כ .םימת קידצ
 ,ליטס רעטכיוהעגנָא-שילביב ַא ןעוועג זיא סָאד זַא ,ךיז ןָאמרעד'כ רעבָא
 רעטעפ םעד טָאה חסונ רעלַארָאטסַאּפ רעד .ןויצ תבהא ןופ רעגייטש ןפיוא
 רעטסעווש עניימ רַאפ טכַאמעג רעדניק עטפדורעג עצרַאװש עלַא יד ןוא םת
 ץרַאװש :לביב ןופ טדערעגסױרַא לָאמ עלַא רימ וצ טָאה םת .רעדירב ןוא
 "םת להוא, זיא רַאפרעד .שמשה ינתפזש רעבָא ,ץרַאװש עקַאט ךיא ןיב
 "עג ױזַא םיא טָאה ןעמ סָאװ ,קידצ ַא דיי ַא ןופ השעמ ַא ןעוועג רימ רַאפ
 ירודמ העבש עלַא ןעגנַאגעגכרוד זיא רע זַא ,טלעװ רעד ףיוא טקינייּפ
 ןוא טנערבעג לָאמ ליפ ױזַא זדנוא ןבָאה סָאװ ,םיעשר עסייוו יד .םוניהג

 ןייז טכיוהעגסיוא טָאה רע זיב טפדורעג גנַאל ױזַא ךיוא םיא ןבָאה ,ןטָארבעג

 .המשנ ערשב

 -יגירָא ןיא "ןיבעק ס'מָאט לקנָא; טנעיילעגרעביא טינ לָאמנייק בָאה'כ
 רימ ייב זיא םת רעטעפ רעצרַאװש רעד .ןעוועג קיטיונ טינ זיא'ס .לַאנ
 רעשטיב טעירעה טנעײלעג בָאה'כ .ןצרַאה ןיא ןקַאבעגנייא טוג ןעוועג

 טייגעצ עטנעיילעג סָאד ןעוו ,טייצ רעקיטכיר רעד ןיא קרעוו שיסַאלק סוָאטס

 ,טבעל ןעמ גנַאל יוװ ץרַאה ןופ ךעלרעמעק יד ךרוד טסילפ ןוא טולב ןיא

 טרָאװ סָאד ןעגנַאגרעד ,עּפָארײא ןיא ,זדנוא וצ זיא טייצ וצ טייצ ןופ
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 ,רעקיטש ףױא ןסירעצ -- טשטייטעג רימ ךיז טָאה סָאװ ,"גנישטניל;

 טנעיילעג בָאה ךיא ןעוו לָאמ רעדעי .עלעקיצ ַא ןסיירעצ ןשטנעמ עדליוו יו

 ,ןצרַאװש ַא ןלַאפַאב ןלַאבינַאק עסייוו יו ןעזעג ךיא בָאה ,גנישטניל ַא ןגעוו

 רעבָא .ףיא םיא ןסערפ ןוא רעקיטש ףיוא טנעה יד טימ םיא ןסיירעצ

 טינרָאג זיא "םת להוא; זַא ,ןענופעגסיוא ךיא בָאה עקירעמַא ןיא טשרע

 "רעביא זיא סָאװ ,ךוב שיסַאלק ַא זיא'ס רָאנ ,עטכישעג עשידניק ,עטייוו ַאזַא

 .ןצעזעג ענרעזייא טימ ,גנונעדרָא רעכעלטפַאשלעזעג רעצנַאג ַא ףיוא טצעזעג

 בָאה ךיא סָאװ גָאט םעד ןופ זַא ,ןבעגוצ ןצרַאה ןיא גָאטייו ַא טימ זומ'כ

 .ּפַאלק ןקרַאטש ַא ןטילעג עקירעמַא ןופ םולח ןיימ טָאה ,ןענופעגסיוא סע

 ןקַאילָאּפ יד ןעוו ,ןטייצ טָאקיַאב עכעלרעדרעמ יד ןיא ןליױּפ ןזָאלרַאפ בָאה'כ

 "רעד ןבָאה ייז ןעוו ,טיורב לקיטש סנדיי םעד ףיוא ןטסָאמרַאפ ךיז ןבָאה

 ַא וצ ,עקירעמַא ןיימ וצ ןרָאפעג ןיב ךיא ןוא ,םָארגָאּפ ןטלַאק םעד ןדנופ

 רעד וצ רעבָא .ןָא טייהדניק ןיימ ןופ טעװָאכעג בָאה'כ סָאװ דנַאל-םולח

 ןפיוא ,ָאד בָאה'כ יװ ךיג ױזַא .ןרָאפרעד טינ לָאמנייק ךיא ןיב עקירעמַא

 ,ןייז ןופ ןוא ןשטנעמ ןצרַאװש ןופ סוטַאטס םעד ןגעוו ןענופעגסיוא ,טרָא

 זַא ,טליפרעד ךיא בָאה ,טרָאנ רעד ןיא עילָאד רערעסעב טשרמולכ ןיוש

 .עקירעמַא ןיימ ןיא טינ ץלַא ךָאנ רעבָא ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןיב'כ

 ,טָאג טקנַאדעג שטָאכ בָאה'כ ןוא טייהיירפ ןיימ ןעגנַאגעגנייא טינ זיא רימ

 ןסייו ַא ןופ עלָאר יד ןליּפש טינ ףרַאד'כ ואוו ,קרָאי-װינ ןיא ןיואוו'כ סָאװ

 ןוא עסייוו ןופ טסַאהעג דיי ַא יװ טרעוו סָאװ ,טכיש-ןשיװצ ַא ןופ ,רעפדור

 .טגָאזעג סנייטש'מ ,טַאטש ןכעלדיז ןטלַאה ךָאנ דיי ַא יו זומ סָאװ ןוא ,סרעגענ

 ."ןיבעק ס'מאט לקנָא; םעיינ ַא ףיוא ץלַא ךָאנ טרַאװ עקירעמַא רעבָא

 ןבָאה סָאװ ,ןטעָאּפ-רעגענ ךס ַא ןעוועג ןענייז ןָא ןרַאבנָאד סנערָאל לוָאּפ ןופ

 ליפוצ ןעוועג זיא רַאבנָאד רעבָא ףקיטיוהצרַאװש ןופ לרוג םעד טגָאלקַאב

 -טקעלַאיד ענייז .ןעלמיה יד וצ ןעיירש ןענעק לָאז רע זַא ,קידוקלחב חמש

 רעטעקַאנ ןעײרשסױרַא לָאז ייז ןופ זא ,ביל-שימייה וצ ןעוועג ןענייז רעדיל

 רענעגייא ןייז ןופ ןעוועג טשַאררעביא ױזַא זיא רע .קיטייו רערעטיב ןוא

 ןוא ,טלָאװעג טינ טָאה רע זַא ,רעגענ ןקידנעגניז םעד ןופ ,עלָאר רעיינ

 .ןגיוא יד ןסיירפיוא ןוא טלעוו עסייוו יד ןריקָאש ליפוצ טַאהעג ארומ רשפא

  ןעיירש ןלָאז ייז זַא ,ץלָאטש וצ ןעוועג ןענייז רעטכיד-רעגענ ערעיינ יד

 -גנעל ןוא יעק'קעמ דָאלק ,רעטכיד עלַאיצָאס עקידרעטעּפש יד וליפא

 "ניא רעד .סעכָאלעמלַאב עשירעטכיד ליפוצ ןעוועג ןענייז ,זהוי ןָאטס

 טימ ןטכָאלפעגכרוד ןרָאװעג ןטעָאּפ-רעגענ ענרעדָאמ יד ייב זיא טלַאה

 ןטלַאּפש לָאז סָאװ ,ןנוקמ ַא ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה רעגענ רעד .םרָאפ

 יד ןבָאה סלעושטיריּפס יד .טציא סע ןפרַאד ןדיי רימ יװ ,ןעלמיה יד

 ןדירפוצ זיא סָאװ ,רעגענ ַא ןזייוו וצ טייהנגעלעג ענעדלָאג ַא ןבעגעג סיוואומ

 ןיו ןגעוו רָאנ ךיז טגרָאז סָאװ ןוא טפַאשלעזעג רעד ןיא טרָא ןייז טימ
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 סלעושטיריּפס יד .םײהַא ןעילפ טעװ המשנ ןייז ןעוו ,טלעוו רענעי ףיוא טרָא

 גנוטלַאהרעטנוא עטוג ןרָאװעג ץלַא ןענייז "סרושטסעּפ-ןירג, יד וליפא ןוא

 ןלָאז'ס זַא ןעזעג ןיוש ןבָאה עסייוו יד .טימַאניד ןייק טינ ןוא עסייוו יד רַאפ

 ןעלסיירטוצפיוא ליפוצ חוכב טינ ןענייז סָאװ רעדיל יד ןייגרעד זדנוא וצ

 עכלעזַא רעבָא ,רעדיל-גָאלק "גנעג-ןיעשט , ךיוא ןַארַאפ .ןסיוועג רעזדנוא

 -עלַאכָאנ לייוו ,דלודעג ןופ עסייוו יד ןעגנערבוצסיורַא לולע טינ ןענייז רעדיל

 -ַאק עצרַאװש ןופ ,רעכערברַאפ-רעגענ ןופ סעיצַאטנעמַאל סָאד ןענייז ןעמ

 רעזדנוא .טעדרָאמעג וליפא ןוא טלזגעג ,טעבנגעג ןבָאה סָאװ ,סעקינשזרָאט

 קיאור ייז ןוא רעדיל עקידנצכערק עכלעזַא ןרעה קיטליגכיילג ןעק ןסיוועג

 ,רוטלוק-רעכערברַאפ רעלעיצעפס ַא ןופ טקודָארּפ ַא יו ןטכַארטַאב

 "וצ טפָא טינ ךיז טָאה רעלעטשטפירש רעסייוו רענַאקירעמַא רעד

 עסיורג ַא זיא עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל ,םעלבָארּפ-רעגענ רעד וצ טרירעג

 םעלבָארּפ-רעגעגנ יד .ןצעזעג ענעגייא טָאה עירטסודניא ןַא ןוא עירטסודניא

 -ימע ךיז טָאה רעמָאט ןוא .סעמעט וצ-טינ ךיז-טריר יד וצ טרעהעג טָאה

 םעד ןריפסיורַא טינ לָאז רע זַא ןעזעג ןיוש רע טָאה ,טרירעגוצ ָאי רעצ

 רענַאקירעמַא רעד ןיא רעגענ רעד זיא רַאפרעד .םילכ יד ןופ רענעייל

 ַא ,ואלק ַא ,רעגָאזלטרעװ ַא ,רעבעל-ןוא-גנול רעכעליירפ ַא רוטַארעטיל

 .ךעלקיטש ןוא ךעלקערב ענעפרָאװעגוצ רַאפ רַאבקנַאד זיא סָאװ שטנעמ

 ןעמוקעג זיא טיַאר דרַאשטיר רעלעטשטפירש-רעגענ רעגנוי רעד ןעוו

 -ָאק עגיה יד .גנונעפָאה ַא יװ ןעמוקעג רע זיא ,"ןָאס וויטיענ, ןייז טימ

 םעד ןכוז טימ ,םיא רַאפ ןדָאב םעד טרעקַאעצ טוג טַאהעג ןבָאה ןטסינומ

 ןילַא טלָאמעד זיא סָאװ ,טיאר .ןבעל-רעגענ םעד ןיא טנעמָאמ-טלָאװער

 טָאה (ריט ןיא ּפַאלק ַא טימ ןפָאלטנַא רע זיא סנטצעל) טסינומָאק ַא ןעוועג

 רעדרעמ ןלַאטורב ןגנוי ַא ןגעװ קרעװ שיטַאמַארדָאלעמ ַא ןבירשעגנָא

 טלעוו עסייוו יד זַא ,ןזײװַאב וצ --- ךַאז ןייא ןיא ןעגנַאגעג םיא זיא'ס ןוא

 רעד ןיא רעבָא .סנכערברַאפ עדליוװ ענייז וצ ןבירטעג רעדרעמ םעד טָאה

 טַאקָאװדַא רעשידיי רעד סָאװ סָאד .סיינ ןייק טינ סָאד ןיא עיגָאלָאנימירק

 טגָאזעג לָאמ ךס ַא זיא "ןָאס וויטיענא םעד ןגעװ ןגָאז וצ טַאהעג טָאה

 -רַאפ עשידיי וליפא ןוא עשירייַא ,עשינעילַאטיא ןגעוו טכירעג ןיא ןרָאװעג

 טָאה טיַאר .רעשט קירטקעלע ןופ ןטָאש ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,רעכערב

 דלעה:טּפױה םעד טָאה רע סָאװ הבוט עסיורג ןייק ןָאטעג טינ סרעגענ יד

 רעדרעמ ַא זַא ,רעטייוו ךָאנ ןטלַאהעג טלָאמעד ןבָאה רימ .דרָאמ וצ טריפרעד

 רעדעי זַא ,ןטלַאהעג טלָאמעד ןבָאה רימ ,סרעגענ ןשיװצ םַאנסיױא רעד זיא

 "ןסַאר ַא ןבעג וצ םיא קיטינ טינ זיא'ס ןוא ךעלרעלקרעד זיא דרָאמ

 טפַאשלעזעג יד זַא ,ייברעד ןטלַאהעג טלָאמעד ןיוש ןבָאה רימ .טנורגרעטניה

 זיא דרָאמ זַא ןוא רעדרעמ םעד טּפשמ יז ןעװ ןטּפשמ ךיוא ךיז ףרַאד

 .טיױה רעד ןופ רילָאק םעד טימ ןָאט וצ טינרָאג טָאה ןוא לַאנָאיצַאנ טינ
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 ךיוא ןבָאה סרעגענ ךס ַא .עקירעביא ןַא ןעוועג זיא רוטַאקָאװדַא סטיָאר

 זיא רעדרעמ רענלעצנייא רעייז זַא ,טליפעג ןבָאה ייז לייוו ,ױזַא ןטלַאהעג
 ןענָאילימ יד רעכיג ןענייז םעלבָארּפ ַא זַא ,םעלבָארּפ עלַאנָאיצַאנ ןייק טינ
 .ץעזעג עסייוו סָאד ןריטקעּפסער סָאװ ןשטנעמ

 קידנליו טינ .הבוט עשירעב ַא ןעוועג זיא "ןָאס וויטיענ, סטיַאר
 עלעווָאנ רעשיטַאמַארדָאלעמ רעטשרע ןייז טימ ,טסילעווָאנ רעגנוי רעד טָאה
 רעד ןיא טלעטשעגקעווַא סע טָאה רע סָאװ ,טימרעד קלָאּפ ןייז טדערַאב

 רעגענ רעד תעב ,רעדרעמ ַא סנייז ןקידיײטרַאפ ןופ עגַאל רעקיטיונמוא

 -עג רעכעלצעזעג רעד וצ רעדרעמ ןייז ןבעגוצסױרַא ןעניגרַאפ ךיז ןעק

 "רעמ ןייד ריד ַאנ : ןגָאז ןוא --- רעשירעשטניל רעד וצ טינ --- טפַאשלעז

 ןוא ןסַאר עלַא ןופ רעדרעמ ענייד עלַא יו ,םעלבָארּפ ןייד זיא רע .רעד

 "ָארּפ ערעדנַא ןוא ןקיטיײװצרַאה ערעדנַא גונעג ןבָאה רימ .ןסַאלק עלַא

 .ןעמעלב

 ןיוש זיא ,קרעוו שיפַארגָאיבָאטױא סטיַאר דרַאשטיר ,?יָאב קעלב;
 טלָאװ'ס .סרעגענ יד ןופ ןבעל "עלַאמרָאנ; סָאד ןבעג וצ ךוזרַאפ ַא ָאי

 יע ןסייהעג טלָאװ קרעװ סָאד ןעו ,תמא םוצ רעטנעענ ךס ַא ןעוועג
 טָאה סָאװ ,לגניי ץרַאװש ןייא ןופ ןבעל סָאד זיא סָאד לייוו ,"יָאב קעלב
 ןייק טינ זיא ףמואירט ןייז רעבָא ,ןדנעטשמוא ענייז רעביא טריפמואירט
 רעלעטשטפירש ַא ןרָאװעג זיא טיַאר .םעלבָארּפ רערעווש רעד ןופ גנוזייל

 -ירעמַא רעטנזיוט רעטרעדנוה .טריּפיצנַאמע טסנוק ןוא -- ןעמָאנ ַא טימ
 .ןייז ןעזעג ןבָאה רעטנזיוט רעקילדנעצ .קרעוו ענייז טרָאפ ןענעייל רענַאק
 רעלעטשטפירשד-רעגענ רעקירָאי-20 רעד .עניב רעד ףיוא "ןָאס וויטיענ;
 ןוא סרעקירעדינרעד עזָאלנעמָאנ ענייז עלַא ףיוא קילבקירוצ ַא ןפרַאװ ןעק
 ןענייז ייז זַא ,ךיז וצ ןגָאז ןוא סרעגעלש ענייז עלַא ףיוא ,סרעקידיילַאב
 ,טײקמערָא ןוא רעגנוה ןופ ןוז רעד ,רע זַא ןוא ,ןטשינרָאג עטקעמענּפָא
 רעבָא .רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעמָאנ ַא זיא
 -- רעלטסניק ערעזדנוא ןרעוו ךרוד ןריּפיצנַאמע טינ ךיז ןענעק סָאװ עלַא יד
 -נעט ,סרעגניז וליפא ןוא ןרָאיטקַא ,סרעלעטשטפירש ,סרעלאמ ערעזדנוא
 רעייז ןופ ןריפסיורַא ייז טעװ רע -- ןטנעגיריד יגואוו-יגוב ןוא סרעצ
 | ? תולג ןכעלקילגמוא

 ןופ עטכישעג רעד ןיא טרָא ןַא ןעמענרַאפ רעכיז טעוװ "יָאב קקעלב;
 קָאד רעקיטכירפיוא ןַא יו ךיז טנעייל'ס .סעיפַארגָאיבָאטױא עקיטכיוו
 שּפיה טיַאר טָאה "ןָאס וויטיענ; ןייז ןיא .קיאור וצ ןיֹוש רעבָא ,טנעמ
 .טמַאצעג ליפוצ לסיבַא ןיוש ָאד ךיז רע טָאה רַאפרעד ,ןגירשעגרעבירַא
 ןגעקטנַא ןעלמיה יד וצ ןעיירש לָאז סָאװ םענייא ץלַא ךָאנ ןפרַאד סרעגענ יד
 "יָאב קעלב , ןבעל ייז ערעסָאװ רעטנוא ,ןעגנוגנידַאב עשיטסירעלטיה יד

 ךיז טָאה סָאװ ,לגניי ןייא ןופ ףמַאק םעד ךעלטימעג טלייצרעד'ס ,טינ טיירש



 ילָאב קעלב א
389 

 ,עבָאב ןייז ,עמַאמ ןייז .רעגיז רעד סױרַא זיא ןוא ןבעגרעטנוא טלָאװעג טינ
 טינ ךיז טָאה רע ןוא דנַאטשרעדיװ ןייז ןכערב טלָאװעג ןבָאה םירבח ענייז
 ,טזָאלעג

 רַאפ רָאנ טינ ןֹוא ,סרעגענ רַאפ ךוב ַא ךיוא ךוב סָאד זיא רַאפרעד
 םעד טיג ןוא ןשטנעמ ןופ תובישח יד טביוהרעד *יֵָאב קעלב; לייוו ,עסייוו
 ןייז טָאהעג טנייפ טָאה ןיילַא טיַאר .ןטכַארטוצכָאנ ףיֹוא לַאירעטַאמ רעגענ
 טנייפ טָאה רע .ןעװעטַארוצסױרַא טכוזעג רָאנ ךיז טָאה רע ןוא הביבס
 ןבעל ץנַאג ןייז ךיז טָאה ןוא סעמומ ןוא סרעטעפ ענייז ,ןעבָאב ןייז טַאהעג
 זַא ,טליפעג טָאה רע .ןיהואוו קידנסיוו טינ ןײלַא --- ןפױלטנַא וצ טיירגעג
 ---תטילש יד םעד רעביא ןבָאה עסייוו יד זַא ,טנעה ענייז ןיא סינ זיא ןבעל ןייז
 -סיוא ןשלַאּפ ַא טימ ןשטילגסיוא ךיז ,טירש ןשלַאפ ַא ןכַאמ רָאנ ףרַאד רע
 ןעוועג זיא קערש ןייז ןוא רָאה ַא ףיוא ןעגנַאהעג רדסכ זיא ןבעל ןייז .קורד
 ,קערש ןייז וצ טסַאּפעגוצ טינ לָאמנייק ךיז טָאה רע זַא ,סיורג ױזַא

 ןיא טעברַאעג טָאה רע ןוא לגניי ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,לָאמנייא
 ,רעטכעוו ןסייוו ַא ףיוא ןָאטעג קוק ןטרעדנואוורַאפ ַא רע טָאה ,לעטָאה ַא
 רעסייוו רעד .עטרעגענ רעגנוי ַא טימ ןעמונַאב יירפ וצ לסיבַא ךיז טָאה סָאװ
 -מוא ןייא .רעװלָאװער ַא ןגיוצעג ךיילג ןוא תויהש ןייק טכַאמעג טינ טָאה
 ,טיוט ןעוועג טלָאװ טיַאר ןוא טרָאװ קיטכיזרָאפ

 טיַאר ןגני םעד ךיז טָאה שטילג ַא ףױא ןייג עקידרדסכ סָאד טָא
 -רעטניה ַא ךרוד ןפָאלטנַא ןופרעד זיא רע זיב ,רענייב יד ןיא ןסעגעגנייא
 .יירעביירש ןוא םזינומָאק וצ רעטעּפש ןוא טרָאנ רעד וצ רעירפ --- ,ריט
 ,רבח ַא םענייז ןופ עיצקעל ַא ןגָארקעג טיַאר טָאה רוחב רעקירָאינצעביז ַא יז
 ןבעל וצ זיא תודוס עלַא ןופ דוס רעד זַא ,טרעלקרעד םיא טָאה רבח רעד
 ןטייז עלַא ןופ רעגענ םעד ףיוא טרעיול סָאװ ,רַאפעג-טיוט רעד ץַארט
 ןרָאבעג זיא טיַאר .הנכס רעקידנעטש ןיא זיא ןבעל ןייז סָאװ םעד ץָארט
 ןייז ןיא דָארג ןוא אקווד ץוש ןכוז ןופ ,ץוש ןופ טקניטסניא םעד ןָא ןרָאװעג
 יד רע טנפע ,רעגענ ַא זיא רע זַא טסייוו רעגענ ַא ןעו .טייקטקירעדינרעד
 טלקיװטנַא רע .שטנעמ רעקיניזטסואווַאב ַא טלָאמעד טרעוו רע ןוא ןגיוא
 עלַאוד ַא וליפא ;ןסייװ םעד רַאפ סטייווצ ַא ןוא ךיז רַאפ סנייא ,ןבעל לַאוד ַא
 ,ףלעװ ןשיװצ טנוה ַא יװ ןבעל ףרַאד רע .דייר עטלּפָאט ןוא עימָאנָאיזיפ
 טימ ןסייו םעד ןגערוצפיוא טינ ידכ ,םינּפ ךעליירפ ַא ןכַאמ ףרַאד רע
 זיױלב עלעטש ַא ןופ ןרָאװעג טגָאזעגּפָא זיא טיַאר ,טייקטסנרע ליפוצ
 ,ורמוא .םינפ קיאורמוא ןייז ןלעפעג טינ זיא סָאב םעד לייוו ,רַאפרעד
 ןסיו לָאז רעגענ רעד זַא לי רעסייוו רעד ןוא ,טייקנדירפוצמוא טניימ
 ,טנייפ םיא טָאה רעגענ רעד זַא ןעז טינ רָאט רע .רַאבקנַאד ןייז וצ יו
 ,טקיטכערַאב רעסייו רעד זיולב זיא האנש ענעפָא ןזײװסױרַא ףיוא לייוו
 ןגנוי םעד זיא ,ןבעל ןוא ןטייז עלַא ףיוא ןקוקוצמורַא ךיז ןענרעלסיוא סָאד
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 רעד ןיא ןביולג ַא טימ ןרָאװעג ןרָאבעג זיא רע .דמערפ ןעוועג טיַאר

 -רַאפ ַא ןעלקיװטנַא טנעקעג טינ לָאמנייק טָאה רע ןוא שטנעמ ןופ עדרעוו

 .ןָאט וצ קירב ַא ןסייוו םעד רַאפ ,טױֵא טעװעטרַאה

 .ןורסיח ןלַאנידרַאק ַא ןופ רעבָא טדייל ךוב שיפַארגָאיבָאטױא סָאד

 טלָאװמ ,ןּפפט ערעטיב טימ לופ ןענייז "ןרָאי-טעטיזרעוװינוא; סיקרָאג

 ןוא ןלַאטורב ,ןּפמעט םוצ האנש טימ טנערב יקרָאג זַא ,ןגָאז טנעקעג טעמכ

 רעבָא .קלָאפ ןגייא ןייז ףיוא ?טימעסיטנַא? ןַא שממ --- סור ןטגיונעג-דרָאמ

 ,ןשטנעמ רַאפ עביל עטשטנעבעג ַא יקרָאג טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 םעטָא ןעמערַאוװ ַאזַא טגָאמרַאפ רע ןוא הרוש רעדעי ןופ סיױרַא טגניז סָאװ

 .טייקכעלשטנעמ טכוז רע ןוא ןשטנעמ ביל טָאה רע .רעטרעװ ענייז ןיא

 -תונמחרמוא ןַא טימ םיבורק עשיטַאּפמיסמוא ענייז טרעדלישעג טָאה יקרָאג

 סָאװ ,רעפיולטנַא ןַא יו טרעדלישעג טינ סע טָאה רע רעבָא ,םזילַאער ןקיד

 ןעװעטַאר ןײלַא ךיז רָאנ ליוו

 םעד טשרומעצ ןבָאה טעטילַאטורב רעסייוו ןופ ןרָאי יו טזייוו טיַאר

 ,ןשטנעמ ןשלַאפ ַא רַאפ ,ענכנ ַא רַאפ טכַאמעג םיא ןבָאה יז יוװ ,רעגענ

 ןייא טיול זיולב טבעל סָאװ ,היח ַא רַאפ ,טעטילַאיָאל ןָא ןשטנעמ ַא רַאפ

 ףלָאו םעד ןוא רַאהרעביױא ןסייו םעד ןעוװערטיכוצרעבירַא : סקעדאק

 ַא ףיוא לובליב ַא זיא סָאד רָאנ .ןבעל שיטניה ַא ןבעל --- סיעכהל וצ

 ץוח ַא ,רעגענ רעשיטַאּפמיס ןייא ןייק ךוב ןצנַאג ןיא ָאטשינ .עסַאר רעצנַאג

 ןעזעג טינ טיַאר רעגנוי רעד טָאה סָאװרַאפ .עמַאמ רעלעדייא סרָאטױא םעד

 טרירטנעצנָאק ןעוועג ליפוצ זיא רע לייו ?ןשטנעמ עליואוו ןוא עטוג ןייק

 טָאה רע רעדייא ךָאנ ןפױלטנַא טלָאװעג טָאה רע לייוו ,ןיײלַא ךיז ףיוא

 ףןענַאװ ןופ ןענַאטשרַאפ טָאה רע רעדייא ךָאנ ןוא ןיהואוו טסואוועג

 טיַאר רעגנוי רעד זַא ןזייוו לָאז סָאװ ,טנעמָאמ ןייא ןייק ךוב ןיא ָאטשינ

 ערעדנַא ךיוא (ןעמַאמ רעד ןוא) ןײלַא ךיז ץוח ַא ןעװעטַאר טלָאװעג טָאה

 וצ ךיז שוח ןשיטקַארּפ ןייז ןוא חוכ ןייז טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ ,סרעגענ

 .ןעװעטַאר

 עטכישעג עשיטסילַאודיווידניא יד זיא ,טליוו ריא ביוא ,?יָאב קעלב;

 טַאהעג טנייפ טָאה סָאװ ,לגניי ַא ױזַא יו עטכישעג יד .רעביירש ַא ןופ

 תורכיש ,טייקטעדליבעגמוא ,רעגנוה רעביא טריפמואירט טָאה ,גנובעגמוא ןייז

 ,טנגוי ןוא טייהדניק ןייז קידנרעדליש זַא ,ךיז טייטשרַאפ .טײקנטָארטעצ ןוא

 ןבעל עזָאלטכיזסיוא ןוא עזָאלסגנונעפָאה סָאד קיטייז ךיוא זדנוא רע טיג

 "ךיוב ןופ ,טנלע ןקידארומ ןופ סענעצס ןַארַאפ .טוַאס רעד ןיא רעגענ ןופ

 ךעלסעג עקיטייז יד ףיוא ןבעל ןופ ,קערש-טיוט ןופ ,רעגנוה םענעפמורשעג

 ענעגייא ןייז טכַארבעגסױרַא טלוב וצ לסיבַא טָאה טיַאר רעבָא .ןבעל ןופ

 ענטומ טָאה סָאד .ןפָאלטנַא זיא רע סָאװ ןופ ,ןשרעגענ םעד רַאפ האנש

 ַאזַא רַאפ ץַאלּפ סָאד ןעוועג זיא ָאד יצ םיוק ביולג'כ .ךוב סָאד טכַאמעג
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 רעמ טינ עקַאט זיא טייקכעלרע יד ןעוו טרפב ,טייקכעלרע רעשירַארעטיל
 סָאװ טעז ןוא טכַאמעג זדנוא ןופ טָאה ריא סָאװ טעז .עשירַארעטיל ַא יו
 ףיונוצ ךיז ןשימ סָאװ ןטרעװ יד טינ ןענייז --- ןרָאװעג זיא זדנוא ןופ
 טלעוו רעד רַאפ ןעמוקסיורַא ןלָאז רימ ןעוו ןעוועג טלָאװ יוװ .ךוב ןיא טוג
 ,סרעדנישטיוה ,סקָאליײש עקַאט ןענייז רימ זַא ,סעיגָאלָאּפַא עטמירַאב יד טימ

 ךיז טעװ טלעװ עסייוו יד .טכַאמעג זדנוא ןופ טלעוו יד טָאה סָאד רעבָא
 ןופ תונורסח עטלעטשעגסױרַא-טעקַאנ עלַא יד טימ ןעװעקַאמסָאּפ רעמ ךָאנ
 טעװ רענעיײל רעסייו רערעסעב רעד וליפא ןוא ,עסַאר רעשרעגענ רעד

 ףיוא ןוא עטמירקעצסַאה ןופ יד טָא זַא ,ןגָאז ןוא ּפָאק םעד ןעגנעהרעטנורַא
 טינ זיא'ס .ןכיילגסיוא טינ רע ןעק ,שינעפעשַאב עשרעגענ ענעקָארשרעד-טיוט
 ,רוד ןייא רַאפ טעברַא ןייק טינ זיא'ס ןוא תוחוכ ענייז רַאפ

 ןוא לגניי שירטנעצדָאגע ןַא ןעוועג זיא טיַאר .תמא טינ זיא סָאד רעבָא

 ענייז טינ וליפא ןוא רעדורב ןייז טינ וליפא -- םענייק ןעזעג טינ טָאה רע
 זיא רע זַא טליפעג טָאה סָאװ ,רוחב רעשיטקַארּפ ַא ןעוועג זיא רע .םירבח
 ךיז רע טָאה רַאפרעד ןֹוא ןעמעלַא ןופ ןוא ץלַא ןופ רעכעה ּפָאק ַא טימ
 רענייש ,רעגנוי ַא ןופ סמערָא יד ןופ ןפָאלעג וליפא זיא רע .טעװעטַארעג
 ,טסואוועג טָאה רע לייוו ,רוחב רערעטכינ ,רעשיטקַארּפ ַא יו ,עטרעגענ
 ,ןעװעטַאר ךיז ןוא ןפיול זומ רע רָאנ ,ץעגרע ןיא ןביילב טינ רָאט רע זַא
 ןפיולטנַא ןופ לַאעדיא ןבילוצ ,עביל רעשרעגענ ןופ וליפא

 ןוא רעגנוי רעד יו ,ךוב ןיא ןעגנורעדליש עלופטכַארּפ ךס ַא ןַארַאפ
 ךיוא טּפעלש ןוא לּפמעט ןופ ןלייז יד רעטנורַא טסייר זיר רעדנילב לסיבַא
 רע רעבָא ,דנואו ענעגייא יד סױרַא טלעטש רע .רעקינייּפ עסייוו יד טימ
 רעשהיח רעצנַאג רעייז ןיא ייז טזייװ רע ןוא תויח עסייו יד טימ טּפעלש
 ,טעטילַאטורב

 ןצרַאװש ַא ףיוא םיא ןציײרוצנָא קנַאדעג ַא ןייא טלַאפ טסידַאס ןסייוו ַא
 ןלָאז יז ידכ ,סרעסעמ ןבעג ןדייב ייז ןוא םיא ףיוא רבח םעד ןוא רבח
 ןרישזנַארַא ,ךרוד טלַאפ סָאד ןעוו .שינעגעגַאב רעטשרע רעד ייב ןליוק ךיז
 סָאװ ,םירבח ייוצ יד ןשיווצ שטעמ-גניסקַאב "ןכעלדירפ, ַא עסייוו יד
 רעטנוא ,טעטילַאטורב רעקיטולב וצ ןבירטרעד רענעה עטציירעצ יו ןרעוו
 ,סרעציירנָא עסייוו יד ןופ ןעשזריה םעד

 -מַאזיורג רעסייוו ןופ רעדליב עכעלסעגרַאפמוא ךיז ןעניפעג ךוב ןיא
 ,ָאבליב רָאטַאנעס ַא ןופ קָאנושַארטס םעד ךעלדנעטשרַאפ ןכַאמ סָאװ ,טייק
 וצ ןגַאװ ןלעוװ ייז ביוא ,ןרעוו טרידיווקיל ןלעװ ןדיי ןוא סרעגענ יד זַא
 זַא ,טיַאר טביירש ךוב ןופ ףוס םוצ .ןטסיסַאר עגיה יד ןגעק ןצעזעג ןרעדָאפ
 רע זַא רָאנ ,?טוַאס יד ןסעגרַאפ וצ ידכ ,טוַאס יד טזָאלרַאפ, טינ טָאה רע
 ןייז ןליפרעד רעסעב ןענעק לָאז רע ידכ ,ןייטשרַאפ רעסעב ןענעק יז לָאז
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 ןעק טוָאס יד זַא ,גנונעפָאה ןופ ןייש ַא ןעזרעד ךיוא לָאז רע ןוא קיטייװ
 ,"טולב ןוא דלוש ןופ השורי ,תונדחּפ ,סָאה ,דחּפ ריא רעביא, ןריפמואירט

 -טפירש רעגני רעד זַא קורדניא םעד ּפָא טינ טכַאװש ץלַא סָאד

 ןײטשרַאפ ןענעק וצ ,ןײלַא ךיז טימ ןעמונרַאפ ליפוצ ןעוועג זיא רעלעטש
 רָאנ טינ ,טייקפיט יד ןליפ וצ ןוא עסַאר ענעגייא ןייז ןייטשרַאפ ,טוָאס יד
 םיא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עלַא יד ןופ ךיוא רָאנ ,קיטייוו םענעגייא ןייז ןופ
 טפַאשטנייפ ךרוד טינ .רוחב רעניילק ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,טלגנירעגמורַא
 ,טוַאס רעד ןופ רעביירש רעד ןרעוו טיַאר דרַאשטיר טעוװ גנובעגמוא ןייז וצ
 לָאמַא טעוו'ס ,ןפָאלטנַא זיא רע ןעמעוו ןופ ,ןשטנעמ יד וצ עביל ךרוד רָאנ

 םעד ןעזרעד ןוא קלָאפ ןייז וצ ןעמוקקירוצ טעוװ רע ןעוו ,גָאט ַא ןעמוק
 ענעגייא ןייז ןבײרשַאב רָאנ טינג רע טעװ טלָאמעד ןוא ןשטנעמ ןקיטכיל

 טעװעטַאר :טלעװ רעד וצ ןעיירש ךיוא טעװ רע רָאנ ,טײקטעװעטַארעג
 .רעדירב עניימ

 רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןופ רעטָאפ םעד טנכוז'מ
 רוטַארעטמיל

 "רעביא ,ל"גס לּפמיג 'ר ,רעטכיד רעטנַאקַאבמוא ןַא טָאה 1684 רָאי ןיא = |
 -םוגרת ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג לעניגירָא זיא סָאװ ,דיל-תבש ַא ןעגנוזעג

 ןושל שידיי רעזדנוא יװ ,שממ ןעמ טעז דיל סָאד טנעייל ןעמ זַא ,ןושל
 סָאד .טירט ענעגייא ןלעטש טמענ ןוא שטייד ןופ ןעניײװטנַא ןָא ךיז טביוה
 :שינָאפמיס ךיז טנפע דיל

 ןגניז וצ ןביה ןָא ךיא ליװ גנזיג ןייש ןייא

 ןמיטש רילעה ןכילירפ ןשירפ טימ

 ַא ןופ ןענה עטשרע יד קיטנעק ןיוש ןענייז גנוטכידרעביא רעד ןיא
 טימ ןעגניזנעמַאזוצ ,טרובעג םייב ךיילג ,ןָא ךיז טביוה סָאװ ,ךַארּפש רעגנוי
 טייקבייוו עכעלריטַאנ ךס ַא טגָאמרַאפ גנודניברַאפ יד .שיאערבעה ןלעוטיר ַא
 טרובעג ןפיוא טרַאװעג טלָאװ ןושל טלַא רעזדנוא יװ ,טייקידוועגיוב ןוא
 -עגנייא סע רעדָא ,ערה -ןיע ןַא ןכָארּפשעגּפָא ךיילג סע ןוא שידיי-יינ ןופ
 שידיי .ןיירַא רדח ןיא סעציײלּפ יד ףיוא ןגָארטעג ןוא תילט ַא ןיא טלקיוו

 ,םוי-םוי ןזעיגילער ריא רַאפ שטייד.ףיוא רעטרעוו עקידלצרָאװ ןייק טינ טכוז
 רעדָא לכיטנרעטש טלַא ןַא ןופ ןטנעמיד טימ דייר עריא טצעזַאב יז רָאנ
 ,הלעתנ שידיי טרעוו שיאערבעה טימ ןעמַאזוצ .סעקליּפשרעטיצ עקידהשורי
 ךיז טרילָאיא סע ןוא טסעק ענעגייא ףיוא ןבעל ןָא טביוה ןושל עיינ סָאד
 ןַא ןופ טייקיצריוועג ןוא טייקידתודוס רעד טימ םורַא םעד ןופ ךָאנרעױזַא
 רעד ןיא סנדָאל יד ףיוא טלַארּפ שידיי ,ךַארּפש-החּפשמ רעמייהעג ,רעטלַא
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 -סוש רעד ןיא ןירַא טנַאּפש ,טכיל גנוי טימ רעטצנעפ יד ןָא טדניצ ,ָאטעג
 ןדמל ןשיאערבעה םעד טימ טריפ יז רָאנ ,סַאגרעדיײנש רעד ןיא ןוא סַאגרעט
 ,ליומ שידיי רעײעי ףיוא טייקידווענעקליואוו ןופ לוע ןַא ףױרַא טגייל ןוא

 ,רעטרעוו עכלעזַא טימ טלדייאעג-ןגייא ןרעוו זֹומ ןושל ןריובעג-טשרע ,עיינ'ס

 ,ןטיידנַא ערעדנַא ןוא "הריתי המשנע ,"אבה םלוע; ,"אוה ךורב שודקה; יו
 רעדעי ןיא סָאװ ןוא עלהשעמ ַא וצ ךרדה תציפק ַא זיא טרָאװ רעדעי סָאװ
 ,לָאמַאטימ רעדליב רעקילדנעצ טסערּפעגנעמַאזוצ ןענייז טרָאװ

 געט סקעז עצנַאג יז טוט ןעלגַאװרַאפ

 ,טגָאלּפעג יא תולג ןיא רעד שטנעמ ןייא (יװ) זַא

 ,ןעילפ יז טוט ןרעדנַא םעד וצ ךַאד ןייא ןופ לגיופ ןייא זַא

 ןעיצ וצ רעיה ןייא טמוק תבש רעקיליײה רעד זד טייצ יד זיב

 קיטיירפ זיב ךַאד וצ ךַאד ןופ לגיופ ַא יװ ךעבענ טלגָאװ תבש הכלמ יד
 ור סעלסעמ ַא ןעגנערב טמוק ןוא סיוא ךיז טצוּפ הכלמ יד ןעוו ,סטכַאנ וצ
 --- זַא ןָא טגָאז רעטכיד רעד .לארשי קלָאפ ןטעװערָאהרַאפ םוצ ןוא ךיז וצ

 זײרּפ ַא טימ ןוא ביול ַא טימ ןייג ןגעקטנַא ריא טלָאז תבש הכלמ יד

 תחנ ןוא חוכ ןטימ סיוארָאפ טייג שידיי יו ,ךעלרעּפנײשַאב טעז ןעמ
 רעיוא ןיא דוס ַא זיא טרָאװ שיאערבעה רעדעי .רעטרעוו עשיאערבעה ןופ
 ץוש רָאנ טינ רעבָא .ןייטשרַאפ טינ לָאז תיחשמ רעקידנסיורד רעד זַא
 ,תומא דלד עגנע יד ןיא ,ליומ םענעגייא םעד רַאפ טכוזעג ןושל עשידיי'ס טָאה
 ןיא ןיירַא לַאפ ַא טיג'ס ןעוו לָאמ רעדעי .טײקשילַאקיזומ ענעגייא ןַא ךיוא רָאנ
 טינש ַא יו קורדנייא רעד זיא ,טרָאװ שיאערבעה ַא דייר עשטייד-בלַאה יד
 :קימטיר עטרַאװרעדמוא ענעגייא ןַא ןּפַאשעג םעד ךרוד טרעוו'ס ןוא ץילב ַא ןופ

 טגָאלּפעג זיא תולג ןיא רעד שטנעמ ןייא זַא

 סָאגנדיי רעשטייד רעד ןיא זיא'ס טיירג יװ ,ןלעטשרָאפ ךיז ןעק'מ
 טָאה טרָאװ .ַאזַא .תולג "טרָאװ; ןשיאערבעה םעד רַאפ קיטסוקַא יד ןעוועג
 -ַאנ ַא ןעמוקעגנגעקטנַא טרָאװ םעד זיא'ס ,גנַאלקּפָא ןטיירגעגוצ ַא טַאהעג
 םורַא .רעשיגַאמ ַא ןעוועג זיא ץפיז רעכעלכַארּפש רעד .ץנַאנָאזער עכעלריט
 טברַאקעג ןוא ןטינשעגנייא ךיז ןבָאה ליומ ןשטייד ןטיירב ןטנפעעגפיוא םעד
 ןרָאװעג טקיטייוורַאפ זיא ךַארּפשסיױא עשטייד עצנַאג יד ןוא ,ךעלעקניוו-רעצ
 ּפוצ ןבלעז םעד ןבעג טנעקעג טָאה טרָאװ רעדנַא רעסָאװ .טייקשידיי טימ
 -רעטנורַא טלָאוװמ יוװ ,?תולג, טרָאװ עכעלּפעשסיױא סָאד יװ ןצרַאה םייב
 ןוא ןייזטסואווַאברעטנוא ןלַאנָאיצַאנ ןופ ָאנד עמַאס םוצ גורק ַא טזָאלעג
 ןופ ץילב רעטרַאװרעדמוא רעד .טרָאװ עטסקידקיטייוו סָאד ןגױצעגסױרַא
 םעד ןדנוצעגנָא טָאה הרוש רעשידיידיינ ַא ןיא טרָאװ-ףירגַאב שיאערבעה ַא
 .קיזומ רעשידיי רעיינ א רַאפ געוו

 טגָאלּפעג זיא תולג ןיא רעד שטנעמ ַא זַא
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 ,םעט אלמ זיא "תולג, טרָאװ סָאד .הרוש עשילַאקיזומ עכעלרעדנואוו ַא זיא
 יו רָאנ ,טרעגריבעגנייא ךיז טָאה סָאװ טרָאװ דמערפ ַא יו טינ טקעמש'ס

 ,טײקרַאטש ןוא טײקטלַא ךיוא ךַארּפש רעגנוי רעד טיג סָאװ ,טרָאװ טלַא ןַא

 רעדעי .תונידמ יד רעביא קעװַא ןושל עשידיייס זיא ךָאנרעױזַא ןוא
 טרעייטרַאפ ןוא טרעטיצעגּפָא ,טפיײלשעגמורַא קלָאפ ןכרוד זיא טרָאװ שטייד
 ,תלכת ןיא טלקיוועג ןוא ןרָאװעג

*ִ 5 : 

 טרעשַאב שידיי רעזדנוא טלָאװ ןוא 1642 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד
 ןטלָאװ ,סעצָארּפ-גנולקיװטנַא רענעכָארברעטנואמוא ,רעכעלריטַאנ ַא ןעוועג
 ןענוז ןביז יו טניישעג תמאב טלָאװ סָאװ ,ןושל ַא טגָאמרַאפ טנייה רימ
 ,טכיל ענעטלַאהַאב סָאד יו טלעוו יד טניישרַאפ ןוא

 סָאד טרעדנוזעגּפָא ןבָאה טרעדנוהרָאי ןטנצעביז ןֹופ רעטכיד עשידיי יד

 ענעפָא טימ טלעוו יד ןעזעג ןבָאה ייז ,ןילַא ךיז טינ רעבָא ,ןסיורד ןופ ןושל
 רָאנ ,שינרעדליו ערעדנוזַאב ַא ןפַאש טימַאב טינ ךיז ןבָאה ייז ןֹוא ןגיוא
 שידיײ-טלַא טימ שידיי-יינ --- טייקיאיינ ַא ןעמערופוצסיוא טכוזעג ןבָאה ייז
 .ןעוטפיוא עכעלטלעוו עלַא ןופ בָאגוצ םעד טימ ןוא (שיאערבעה)

 ,ןדַאלַאב-רעטיר יד ,רוטַארעטיל רעשטייד רעד ןופ ןטַאיגַאלּפ עטשרע יד

 רָאנ ,תובנג ןייק ןעועג טינ ןענייז לקיצ רוטרַא גינעק ןצנַאג םעד טימ
 טרעוו זיא'ס .ךיז טוט'ס סָאװ ןסיוו ןופ ,טייקטקעטשעגנָא-רוטלוק ןופ םינמיס
 רעד וויאַאנ יו ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ביוהנָא רעד זַא ןענָאטַאב וצ
 .ביױהנָא רעלערוטלוק ַא --- ןעוועג ןגעווטסעדנופ זיא ,ןעזסיוא טינ לָאז תישארב

 ,ןגרעב עכיוה ,ןּפילק ןזלעפ
 לָאט עפיט ןוא רדלעוו ירטסניפ

 ןלַאפ רעסַאװ ,ןריט ןדליװ
 לַאש ָאכע ןוא טפול ,לגיופ

 עריא יתשו טנייװַאב ןעגנוניישרעד-רוטַאנ עמַאזיורג עלַא יד רַאפ

 רעד ןיא ןרעהוצנייא ךיז יאדכ זיא'ס .ליּפש-םירוּפ טלַא ןַא ןיא ןרָאי עגנוי

 -עטסיה "עשירענגַאװ, טעמכ ַא טפַאש רעטכיד רעד .תורוש יד ןופ קיזומ

 ןייק ןעװעג טינ זיא רע ,ןעלטימ עשיאעּפָארײא ,ענעמונעגנָא טימ עקיר

 ,ָאטעג רעד ןופ ךעלגעטיגָאט סיױרַא זיא סָאװ רעטכיד ַא רָאנ ,קילַאשרַאמ

 .טפַאשגנע רעד ןיא תובחר ןפַאש וצ טכוזעג ןוא טכַאנ רעדעי ןעמוקעגקירוצ

 ןופ לייט ַא ,ןייז טלָאװעג טָאה רעדָא ,ןעוועג זיא רעטכיד רעשידיי רעטלַא רעד

 .טלעוו רעטיירב רעסיורג רעד

 -לוק ַא ףיוא טנכערעגסיוא ןעוועג לָאמ עלַא זיא שידיי ןופ גנַאג רעד

 טול ,קיזומ-סקלָאפ ענעגייא ןַא טכוזעג טָאה ןושל רעזדנוא .רעיוא טריוויט

 -ָאיצַאנ רענעגייא ןַא טיול ךיוא רעבָא ,םיללכ עכעלטלעוו ענעמונעגנָא עלַא
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 וצ טסנקרַאפ ןייז זֹומ שידיי זַא טליפעג טָאה סָאװ ,עיגָאלָאכיסּפ רעלַאנ

 -עג טָאה רעטכיד רעשידיי רעד זַא ,רעכיז זיא'ס .קיבײא ףיוא שיאערבעה

 -ןײמעגלַא ןופ עלומרָאפ רעד וצ יירטעג ,ןבעגעגקירוצ ןוא קלָאפ ןופ ןעמונ

 יד טפיילשעג טָאה רעטכיד רעמינָאנַא רעד .טייקשירעפעש רענעמונעגנָא

 ךיז טָאה רעטכיד רעלופטרעוו רעדעי ןוא דיל-סקלָאפ ןיא ךַארּפש עשידיי

 .ןופרעד טנרעלעג סעּפע ןוא טרעהעגנייא

 סָאװ ,דיל-סקלָאפ ַא טכַארבעג טרעוו עיגָאלָאטנַא רעטשרע סניסַאב ןיא
 זַא סיוא רעכיג טעז'ס לייוו ,לָאז גָאז'כ .ןטייצ סיקצינלעמכ ןופ ןעמַאטש לָאז
 ןטלקיװטנַא ןפיוא ןצעזרעביא ןייא ןיא ןטלַאהעג דיל סָאד טָאה קלָאפ סָאד
 ןבָאה 1048 ןיא זַא ,םיוק ךיז טביולג'ס .,רעדנוזַאב רוד רעדעי ןופ ,ןושל

 -- ןעגנוזעג ױזַא ןדיי

 ,דליב ךעלקערש א ןעזעג ןעמ טָאה דלַאב

 ןברָאטשעג עלַא יז ןענייז םשה שודיק ףיוא

 טסיװ ןוא טסוּפ ןבילבעג זיא טרָא סָאד

 יב ,ןברק ןשידיײ ןופ רענייב טימ לופ

 ןענייז ייז יו ,רעדיל-סקלָאפ עשידיי יד זַא ,ןעמעננָא רעכיז רעבָא ןעק'מ
 ַא סנטסדנימ טלַא ןענייז ,שידיי ןטרעטיילעג ַא ןיא זדנוא וצ ןעגנַאגרעד

 .רעמ ךָאנ סינ ביוא ,טרעדנוהרָאי ןקידכעלייק

 עלעגיו סעלעקנַאי רעטנוא

 ,עלעגיצ סייװ-רָאלק א טייטש
 .ןעלדנַאה ןרָאפעג עלעגיצ

 ,עלעגיצ יד רעדָא ,עלעגיצ סָאד טינ זיא עלעגיצ עשידיי ערעייט'ס
 םעד ןָא וליפא ןוא לקיטרַא ןַא ןָא עלעגיצ זיא'ס רָאנ ,עלעגיצ רעד רָאג רעדָא

 ףיוא ,טַאטשעגסיױא ןרָאפעג עלעגיצ זיא ךָאנרעױזַא ןוא .זיא ברעוו-ףליהעג
 "מיס רַאפ ןיז ַא טַאהעג ,טעז ריא יוװ ,טָאה סָאװ ,דיל-סקלָאפ ןופ ןדירָאי יד
 ןטלַאהעג) ןרָאפעג (זיא) סָאװ ,עלעגיצ שידיי םענײמעגלַא םעד רַאפ ,קילָאב
 ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר ןפיוק (?ןרָאפ ןייא ןיא

 עטשרע יד טקעלּפטנַא םיוק טָאה טרעדנוהרָאי ןטנצעביז ןופ דיל סָאד ביוא
 טדערעג ק"דהיחמ ןיוש דיל-סקלָאפ עשידיי סָאד טָאה ,שידיי ןופ ןענח-טרובעג
 ןטימ ןבירשעג טינ טָאה סָאװ לָאמַא ןופ רעטכיד רעשידיי רעד ןוא .שידיי
 ביוא .ןעוועג טינ רעביירש ןייק ללכב זיא ,דיל-סקלָאפ ןשידיי םוצ רעיוא

 טפנוקוצ רעד וצ לסילש םעד ןבעגעג טינ םיא טָאה דיל-סקלָאפ עשידיי'ס

 ןטלַאהַאב ןגיל סָאװ ,ןטייקכעלגעמ עטצענערגַאבמוא יד ֹוצ ןוא שידיי ןופ
 ןעועג רעביירש ַאזַא זיא -- ,טײקשילַאקיומ רעשידיי רענעגייא ןַא ןיא
 רָאט ,טרָאװ ןשידיי ןופ ןרענָאיּפ סיוא טנכער ןעמ ןעוו ןוא .חלצוי אל ַא
 ןרעװ טנכערעג ןוא טלייצעג טינ רעמוטש-ביוט ַאזַא
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 ןגיולפעג רעסַאװ ןרעביא ןענייז ךעלעבייט ייוװצ
 ,טשיקעג ךעז ייז ןבָאה ךעלעקסיּפ יד ןיא
 ,שטנעמ רענעי ןרעװ לָאז ןטלָאשרַאפ

 טשימעגנײרַא עביל רעזניא ןיא ךיז טָאה סָאװ
 ,וילעבויל ,טָאטש עדמערפ ַא ןיא ןעמיק טסעװ יד זַא ןוא
  ןעקנעדעב יטסלָאז דייר עניימ
 ,וילעבויל ,רעסַאװ ַא רעביא ןעמיק טסעװ יד זַא ןוא
 ןעקנערטרעד טשינ ךעז יטסלָאז תורצ רַאפ

 טָאה ןוא םערַאװ ןעוועג ךָאנ זיא טײקשידָאלעמ עשידיי-שילוּפ יד ןעוו
 טָאה סָאװ ,רעמינּפ עשלדיימ עטבילרַאפ ןוא עטקנעברַאפ טלטיױרַאב ךָאנ
 עכלעזַא ןופ קיזומ רעכייר רעד טימ ןָאטּפיוא טנעקעג רעטכיד רעתמא ןַא טינ
 ,"ךעלמיטסקלָאפ; ןעגנוזעג ןבָאה סָאװ ,רעטכיד ָאי ןענייז ןעמוקעג ?תורוש
 -רעביא ןָא רָאנ ,ןוגינ ַא ןופ ןוקית רעד ןעוועג טינ זיא ךעלמיטסקלָאפ רעבָא
 "נָא רעטכע רעד זיא רַאפרעד ,ריּפַאּפ-קעלק טלַא ףיוא עבלעז סָאד ןביירש
 רעטעדליבעג: ךיוה ַא .רעגניטע המלש .רד ןעוועג דיל ןשידיי ןופ רעביוה
 רע ןוא םיא םורַא ןוא ןסיורד ןיא ךיז טוט סָאװ טסואוועג רע טָאה ,שטנעמ
 ,ךיז רַאפ תבש ןכַאמ טפרַאדַאב טלָאװ דיל עשידיי'ס יו ,טעברַאעג טינ טָאה
 טלעוו רעד ןופ דיל םוצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע .לעפ"ןוא-ףערט רענעגייא ןַא
 : דיל-סקלָאפ ןשידיי ןופ ןח םוצ טקוקעגוצ ךיז ןוא

 ליופ טשינ טייז ,ףיוא טייטש
 ,ליוק יד ןעז ריא טעװ
 טייז חרזמ ףיוא רעייפ יװ

 טַאיַאבור סדלארעשזדציפ ןיא יו רעפעגמוא ,ָאסָאטסעיַאמ ןיא ביֹוהנָא ןַא
 --- םַאיַאק רַאמָא ןופ
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 -- דיל ןבלעז ןיא רעטעּפש רעבָא

 ןשרעק ןסייר טרָאד
 ןשרעה ענייש יד
 .טילב יװ טיור ךעלעמיוב יד ןופ
 ,טגנירּפש קירוװעװ רעד ןוא

 טגנילש ןוא ךעלסינ טקַאנק

 טימ רעד ןיא סעקלעזָאק טכַאמ

 טָאה רֶע ,שידיי ןשילױּפ ןופ קיזומ רַאפ רעוא ןַא טַאהעג טָאה רעגניטע
 -עצ ןוא טזָאלעצ רע .שידיי ןופ טעטילַאנָאט עיינ יד ןעמונעגפיוא ללכב

 שוח ַא טָאה רע .רעדיל ענייז ןיא דיל-סקלָאפ ןשידיי ןופ דלָאג סָאד טצלעמש
 ןייז ןקעלפרַאפ טינ לָאמנייק טזָאל רע ןוא ךַארּפש ןופ טייקנייר רעד רַאפ

 ןציז טייצ ןייז ןיא ןעק סָאװ רעטכיד רעד זיא רע .לטנַאמ ןשיאעּפָאריײא
 :טייצ ןייז ןופ רעטכיד טימ ,שיט ןייא ייב
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 ןעייטש ןרעיומ עטלַא ענעי ואװ טרָאד
 טנייש סערַאּפש עלַא ךרוד ןוז יד ןוא

 ,ןיש סָאלש ַא לָאמַא ןענַאטשעג זיא

 -- -- -- טנייה רָאנ ןופרעד ןעמ טעז עקטסיּפ ַא

 ,טייצ ןייז ןופ רעדיל עשילגנע רעדָא ,עשיסור ,עשטייד ערעדנַא יוו דיל ַא זיא

 רעדָא טייקטפיטרַאפ ןופ ,טעטילַאװק ןופ עגַארפ ַא ,ךיז טיײטשרַאפ ,זיא'ס
 טינ ריד טשטַאּפ יז ,טינ טקידײלַאב טעטיוויאַאנ יז רעבָא ,טייקנביוהרעד
 רעשידיי רעד ןופ גנַאג ןכעלריטַאנ םעד טמיר יז ,טרעקרַאפ --- םינּפ ןיא
 ,רוטַארעטיל

 ענייז ,קירוצ רָאי 89 טימ -- ,1880 ןיא ןברָאטשעג זיא רעגניטע
 םייב ;קירוצ רָאי טרעדנוה ַא טימ ןבירשעג ,סע טסייה ,רע טָאה רעדיל
 ,טקורדעג ןכַאז ענייז ןעז וצ ןעוועג הכוז טינ רעטכיד רענייפ רעד טָאה ןבעל

 ןבילבעג ןענייז ,ןעזייר םהרבא ,גורפ ,םכילע םולש ,ץרּפ ,עלעדנעמ
 -- ןסָאמ-רוטלוק טימ ןטסעמ ייז ןעק ןעמ לייוו ,קיביײיא ןביילב ןלעוו ןוא
 -ַאּפָאמ טימ ,ווָאכעשט ,סנַארפ לָאטַאנַא טימ ,סנעקיד טימ ,סעטנַאװרעס טימ
 רוטַארעטיל רעודנוא ןופ עטכישעג יד .ערעדנַא ןוא ענייה ,ןיקשוּפ ,ןַאס

 טלגיּפשעגּפָא טינ טָאה סָאװ ,שינעעזרַאפ ןייק ןסילשנייא טינ ןפוא םושב רָאט
 -ָאמרעט ַא יו טינ טָאה סָאװ ןוא רעגייטש םענעגייא ןַא ףיוא רוד ןייז
 עשידיי יד .טרעביפעג טָאה רע רוטלוק דַארג ליפיוו טימ ,ןזיוועג רעטעמ
 -ַאֹּפא ןייק ןיא טינ ךיז טקיטיונ ,רוטַארעטיל עשידיי עצנַאג יד יוװ ,עיזעָאּפ
 ריא וצ ייס ,גנַאגוצ ןלערוטלוק ַא טרעדָאפ רוטַארעטיל עשידיי יד .סעיגָאל

 קרעוו ערעסעב יד ןעמענ ןעק ןעמ .ןציּפש עטסכעה עריא וצ ייס ןוא בױהנָא
 -נָא ןעק ןעמ .עּפַאמ עקיטסייג ַא ןענעכייצ ןוא םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ
 רעסיורג רעדעי סָאװ --- רעגָאזנָא ןַא ןוא רערימוס ַא ןעוועג זיא רע זַא ,ןזייוו
 טימ ,ץלַא ךיז ןיא טּפַאזעגנײא טָאה רע ,ןייז וצ בייוחמ זיא רעלעטשטפירש
 יד ןזייל וצ טכוזעג טָאה רע ןוא טוייּפשעג קיטסייג ךיז טָאה רוד ןייז סָאװ
 .רעלטסניק ַא יוװ ,רוד ןייז ןופ ןעמעלבָארּפ

 ןעװעטַארּפָא ןַא יו רעכיג ןעגנילק סָאװ ,סלבוי ןופ טייצ ַא טציא זיא סע
 ךיז טעװ רשפא ,ןטיהוצּפָא ףיוא רעמלַא ןיא ןלעטשקעװַא ןימ ַא ,רעייפ ןופ
 קירוצ סע ןוא ףיורעד ןייז םחרמ רוד רעטירד ַא רָאג רעדָא ,רעטייווצ ַא
 -לוק ןוא עקיטסייג ַא ןבעגרעביא ייז רימָאל .ןעניּפש רעטייוו ןוא ןעמענפיוא
 טלָאװ'ס יוװ דנַאל יינ רעזדנוא ןעלדנַאהַאב רימ ןלָאז סָאװרַאפ .השורי עלערוט
 םענעגייא ןַא רַאפרעד ןכוז ןוא ןויטבמס טייז רענעי ןופ דנַאל ַא סעּפע ןעוועג
 ןדיי םענעפלָאהַאבמוא ןַא ןופ השורי יד ןּפעלש רימ ןפרַאד סָאװ ףיוא .ביױהנָא
 בקעי ַא (הגרדמ לקיטש ַא זיא ןַאמָאפַארג לייוו ,הלילח ,ןַאמָאּפַארג ןייק טינ)
 ןקידלרעּפ ַאזַא טימ ךוברעדיל ַא ןבעגעגסױרַא 1877 ןיא טָאה סָאװ ,לעבָאס יבצ
 : רָאּפסױרַא
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 ירעדיל ענעדלָאג עזיד
 ,רעדירב עביל עניימ ,הָא
 איגרענע טימ ןבירשעג
 גיטכיר ןגייצרעביא וצ

 רעדָא
 ,רָאי טנזיוט ריפ טלַא לארשי רעטלַא רעד ןיב ךיא
 ,רָאלק ןוא ןפָא סע גָאז ךיא ךישז ןייא ,ושוד ןייא

 -סיורַא טָאה םירפס רכומ עלעדנעמ הנוכמה ,שטיוװָאמַארבַא בקעי םולש
 סלעבָאס רַאפ רָאי ייווצ עצנַאג טימ ,1875 ןיא עשרַאװ ןיא "לדייג ןייז ןבעגעג
 ןענישרעד ןענייז *עשטַאילק יד; ןוא "רעמווק רעד עקשיפא .ײרעקשטַאּפ
 רָאי ףלע טימ רימ ןלָאז סָאװרַאפ .רעטעּפש רָאי ףלע טימ זיולב סעדָא ןיא
 סע ןוא ײרעלּפַאלּפ סלעבָאס ןעמענפיוא ,"עשטַאילק , סעלעדנעמ רַאפ ,רעירפ
 טגנילק סָאװ ביױהנָא ןַא --- דנַאל םעיינ ןיא ביױהנָא רעזדנוא יווװ ןענעכעררַאפ
 ןופ ןביוהנָא עכעלריטַאנ עלַא טימ ןטסָאמעג ,םזינָארכַאנַא ןַא יו 1877 ןיא
 ,דיל-סקלָאפ ןופ שידיי ןכעלרע םעד טימ וליפא ןטסָאמעג ,דיל ןשידיי

 טימ ןביוהנָא רימָאל ,סלעבָאס יווװ ביױהנָא רעדנַא ןייק ָאטינ זיא'ס ביוא
 רָאי קיצכעז טימ ןעוועג טינ זיא רע ךַאװש יו סָאװ ,ביוהנָא סדלעפנעזָאר
 רוגיפ רעשירעטכיד רעטסערג רעד וצ ןעגנוזרעד ךיז שטָאכ רע טָאה ,קירוצ
 -ַאזוצ זדנוא זומ רעקירָאטסיה-רוטלוק רעד .עקירעמַא רעשידיי רעזדנוא ןופ
 גנולקיװטנַא רעכעלריטַאנ רעד טיול ןייז לָאז סָאװ עטכישעג ַא ןלעטשנעמ
 רעטכיד רעד סָאװ ןיא ,טייצ יד ןבָאה ןעניזניא זומ רע .ןושל ַא יוו שידיי ןופ
 לייוו ,טייצ יד טינ ןוא זדנוא טינ ןקידײלַאב טינ רָאט רע ןוא טבעלעג טָאה

 ,טקידיײלַאב טינ טייצ ןייז לָאמנײק טָאה רעטכיד רעכעלרע ןייק
 זיא רע ,ןַאמטיהוװ טלָאװ טבעלעג עקירעמַא ןיא ךָאנ טָאה 1877 ןיא

 --- וָאלעפגנָאל טבעלעג ךָאנ טָאה'ס .רָאי 58 ןעוועג טלַא טלָאמעד ןיוש

 טבעלעג ךָאנ טָאה סע .רָאי ףניפ יו רעמ ןבעל וצ טָאהעג ךָאנ טָאה רע
 זיא ןָאסרעמע ,רָאי ןצפופ עצנַאג ןבעל וצ טַאהעג ךָאנ טָאה רע ,רעיטיהוו
 ןָאסינעט ןבירשעג ןוא טבעלעג ךָאנ ןבָאה'ס .עקידעבעל יד ןשיווצ .ןעוועג ךָאנ
 זיא ,עלעדנעמ רעזדנוא ,עלעדנעמ --- ןגירשעג טלַאװג רעבָא .גנינוַארב ןוא
 -ןײרַא שּפיה טַאהעג ךיוא ןיוש טָאה רע ןוא רָאי 41 ןופ דיי ַא ןעוועג ןיוש
 ,ןריטקעלפער שירעפעש זומ רעביירש ַא זַא ןזיוועג טָאה דיי רעד טָא .ןבירשעג
 -- רוד ןייז ןופ ןרעה ןוא ןליפ ,ןענעק ,ןסיוו סָאד ,רעגייטש ןייז ףיוא
 ןעוועג טלַא ןיוש זיא ןעדַאפדלָאג ?רעמ ריא טפרַאד סָאװ !טַאש .שידיי ףיוא
 ,"ַאיגרענע טימ , דיל ןייז ןעגנוזעג טָאה לעבָאס דיי רעד ןעוו ,רָאי 7

 ביױהנָא ןגיה רעזדנוא ןעמעשרַאפ רימ ןלָאז סָאװרַאפ :ךיז טגערפ
 םעד ןוא "רעלוט; עכעלטע טַאהעג טָאה סָאװ ,דיי ַא ןופ ןעמָאנ םעד טימ
 ? לכיב ַא ןבעגוצסיורַא "איגרענעג יד ןוא סיילפ

 ןעלמַאזנייא ןופ טייצ ַא ָאי ןיא'ס ביוא .גנוטכַא טוט ,רעשרָאפ עגנוי
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 רימָאל ,םערוטש ןופ ןטלַאהַאב ןופ ,ןרַאטנעװניא עקיטסייג ןופ ,רעייש ןיא
 ןלָאז תורוד עקיטפנוקוצ יד סָאװ רַאפ ,ןכַאז עכלעזַא זיולב ןענעכייצרַאפ
 ביוא ,זיולב ןבָאה ןענעק ייז ןלעװ ץרא-ךרד ןוא ,ץרא-ךרד ןבָאה ןענעק
 עטסערג יד ןזיװעגסיורַא ןבָאה סָאװ ,רעלעטשטפירש יד ןבײלקּפָא ןלעװ רימ
 ןפרַאד ןוא ןזומ סע .ןושל רעזדנוא ןופ קיזֹומ רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ סָאמ
 ,רעשידיי רעייז ןיא ןבָאה סָאװ ,רעלעטשטפירש עכלעזַא ןרעוו ןבילקעגּפָא

 ןוא רעיוא ןַא טַאהעג ןבָאה ייז זַא ןזיוועג ,טייקשירעפעש רעשידיי-טכע
 -טייצ עכעלטלעוו ןוא עשידיי ערעייז רַאפ ךיוא ןוא טלעוו רעד רַאפ ץרַאה ַא
 סטייצ רעייז ןופ דליבּפָא ןַא ןבעגעג ןביירש רעייז ןיא ןבָאה ייז זַא ; םירבח

 רימָאל ןרעװ ןטינשעגסיוא ףרַאד שיילפדליוו קיטש רעדעי .ןעמעלבָארּפ

 -רוטַארעטיל רעזדנוא ןעלדנַאװרַאפ ןוא ןזַאלב ןייק ךיז ןופ ןכַאמ טינ ןיײילַא
 ,ןזָאירוק ןופ גנולמַאז עטנַאקיּפ ןוא עשיטָאדקענַא ןַא ןיא עטכישעג

 "רַאפ טרָאד ןוא ך"נת רעד זיא ביֹוהנֶא רעטסקידנבױהנָא עמַאס רעזדנוא
 םעד רַאפ רעיוא ןַא רשע יֹרת ןופ רעטכיד רעטסדנימ רעד וליפא טגָאמ

 ,טייצ ןייז ןופ קירָאטער רעדָא ,ירבע רעד ןופ םטיר
 ןטלָאװ רימ יוװ זדנוא טלדנַאהַאב טלעוו יד זַא ,טפָא ךיז ןגָאלקַאב רימ

 "ךרד םעד טימ ךיז וצ ןטערטוצ ןיילַא שטָאכ רימָאל .ןוַאטַאניישט ַא ןעוועג
 רוטַארעטיל עשידיי יד זַא טרפב .טלעוו רעד ןופ ןעגנַאלרַאפ רימ סָאװ ,ץרא
 סָאד זיא תודע .גנַאגוצ ןקידצרא-ךרד  ַאזַא ןענידרַאפ ןושל עשידיי'ס ןוא
 ,רעלטסניק עטשרע עריא ןופ רעכעה ןוא רעכעה ךיז ןסייר סָאד ןוא ןעלּפַאטש
 ןרעיוא ,ןגיוא עטלקיװטנַא יד ןעמעשרַאפ טינ ןרָאט רעשרָאפ-רוטַארעטיל יד
 ,רעלטסניק ןשידיי ןטכע םעד ןופ ךרַאמ ןוא

 ןמענָאס םריּפפקעש

 טלָאװ ,ןטענָאס 184 ענייז ןבירשעג ןעוועג זיולב טלָאװ ריּפסקעש ןעוו

 רעבָא ךיז טָאה רע ,ןטעָאּפ עשילגנע עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג ץלַא רע

 טָאה רע ןוא טייקכעלברעטשמוא קלח םעניילק ַאזַא טיִמ טקידירפַאב טינ

 יד .סעמעָאּפ ערעסערג עכעלטע ןוא סעמַארד 28 "ןבירשעגוצ , ךָאנ

 לסילש ןשיּפַארגַאיב ַא טכוזעג ןטענָאס ענייז ןיא טָאה גנושרָאפ-ריּפסקעש

 תורוש ןצרעפ לָאמ 184 יד ןיא לייו ,טייקכעלנעזרעּפ רעסיורג רעד וצ

 רעשיטַאמַארד רעד טָאה ןבעל ץנַאג ןייז ,ןילַא טעָאּפ ןופ לוק סָאד ךיז טרעה

 ןילַא ךיז רע טָאה ןטענָאס יד ןיא רעבָא ,ערעדנַא ןדער טזָאלעג טעָאּפ

 יד רָאנ ,טייצ עגנַאל ַא טניימעג ןעמ טָאה ױזַא ,ןצרַאה ןופ טדערעגרעטנורַא

 ןטענָאס יד טימ זַא ,עירָאעט יד ןבעגעגפיוא ןבָאה רעשרָאפ-ריּפסקעש עטסיימ

 טינ בעל ןייז ןופ ךוב סָאד ןוא ץרַאה ןייז טנפעעג עקַאט ריּפסקעש טָאה
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 -רוּפיס ןשיטָאַאכ ַא ןלעטשנעמַאוצ טעמכ ןעק ןעמ סָאװ ףיורעד טקוקעג
 -- טנָאזעג רעסעב -- רעדָא ,גנונעדרָא רעשיטענָאס רעד ןופ .השעמה
 .ןבָאה ןליוו ןגָאלָאריּפסקעש ךס ַא יװ ,גנונעדרַאמוא

 -טּפירקסונַאמ ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ גנַאל טייצ ַא ןענייז ןטענָאס יד
 ײז טָאה רעגעלרַאפ רעכעלטרָאװטנַארַאפמוא ןַא זיב ,טניירפ ןשיווצ םרָאפ
 ,ןטייהיירפ יד ןגעוו טרעּפמַאעג ךיז ןעמ טָאה טייצ עגנַאל ַא .ןבעגעגסױרַא
 עיצקַאדער רעד ןיא ייס ,טביולרעד ןבָאה ךיז לָאז רעגעלרַאפ רעד סָאװ
 רימ .ןטענָאס יד ןופ גנונעדרָא רעד ןיא ייס ןֹוא ןקורדסיוא ערעדנוזָאב ןופ
 יז יװ ןטענָאס יד ןעמענוצנָא יו הרירב רעדנַא ןייק טינ רעבָא ןבָאה
 "רַאפ ןשיטַאריּפ םעד ןופ עבַאגסיוא רעד ןיא זדנוא וצ ןעגנַאגרעד ןענייז
 רָאי ןביז ,1609 ןיא טכעלטנפערַאפ ייז טָאה סָאװ ,ּפרָאהט סַאמָאט רעגעל
 -ער טינ ןטענָאס ענייז לָאמנייק טָאה ריּפסקעש .טיוט סריּפסקעש רַאפ
 ןייק טכַאמעג טינ טָאה רע סָאװרַאפ טנַאקַאב טינ ךיוא זיא'ס ןוא טרידיו

 ,טעבנגַאב םיא טָאה ןעמ זַא ,ןבעל ןייז ייב וקעציו
 ,רעטנַאסערעטניא ןייק טינ זיא ןטענָאס יד ןופ טלַאהניא רערעגָאמ רעד

 ,עביל ענייר זיא סָאד יצ .ןַאמנגנוי םענייש ַא ביל טָאה טעָאּפ רעטלַא ןַא
 ןטעָאּפ עשיכירג עטלַא יד ןופ רעגייטש ןפיוא ,עלעוסקעסָאמָאה ַא רעדָא
 -טניירפ עתמא זיא'ס זַא ןביולג ךיז טליוװ ןליוו .רָאלק קרַאטש טינ ךיוא זיא

 ןיוא זיא טעָאּפ רעטלַא רעד זַא ריואוועג רימ ןרעוו רעטעּפש לייוו ,טפַאש
 ,טניירפ ןגנוי םעד טריפרַאפ סָאװ ,יורפ רעטַארייהרַאפ רענייש ַא ןיא טבילרַאפ
 יד רעבָא ,גנושיוטנַא רעטלּפָאט רעד ןופ ןכָארבעצ זיא טעָאּפ רעטלַא רעד
 ךיז טלייה טעָאּפ רעד ןוא טריפמואירט ,טפַאשטניירפ רעדָא ,עביל עשרענעמ
 -טניירפ-רענעמ זַא טסיירט רעד טימ ,יורפ רעד ןיא גנושיוטנַא ןייז ןופ סיוא |

 ,יורפ וצ ןַאמ ןופ עביל "עטסָארּפ, יד יװ ,רענעביוהרעד זיא טּפַאש

 -ָאטיױא ןייז לָאז'ס זַא שירַאנ וצ טגנילק סָאוװו ,עלעמַארד-רוטַאינימ ַא
 -ןטענָאס יד טגלָאפעגכָאנ טושּפ טָאה רעלטסניק רעסיורג רעד .שיפַארגָאיב
 טָאה רֶע יו ,ןגיטשעגרעביא ייז טָאה רע רָאנ ,טייצ ןייז ןופ ןרעטסומ
 ענייז עלַא טנטָאשרַאפ ןוא טייצ ןייז ןופ ןרעטסומ:-עמַארד יד טגרָאבעג יירטעג

 טונימ עקירעביא ןייק ןעגנערברַאפ וצ טינ ךיז טניול רַאפרעד ,םירכח:טייצ
 ןענייז רעכיג .ןטענָאס ענייז ןיא ןבעל סריּפסקעש וצ לסילש ַא ןכוז וצ ףיֹוא
 -רעּפ רעשירעלטסניק רעקיזיר סריּפסקעש וצ לסילש ַא ךָאנ ענייז ןטענָאס יד
 עלַא טינ .ןעניײשַאב ןוא ןרעטיול ץלַא טנעקעג טָאה סָאװ ,טייקכעלנעז

 -רעביא ןענייז ךס ַא .דלָאג-ןטענָאס ןטסעב ןופ ןסָאגעג ןענייז ןטענָאס ענייז
 -רעד עטסנעש יד ןופ רעכיז ןענייז ןטענָאס ערעסעב יד רעבָא ,ןעגנורזח
 .עיזעָאּפ רעשילגנע רעד ןיא ןעגנוכיירג

 -גנע רענעפורעג ױזַא רעד ןיא ןטענָאס ענייז ןבירשעג טָאה ריּפסקעש
 -ַאטיא ןופ גױנּפָא ןַא ןעוועג זיא סָאד .טייצ ןייז ןופ םרָאפ-ןטענָאס רעשיל
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 וװָאטקָא ןַא --- ןלייט עסיורג ייווצ ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,טענָאס ןשינעיל
 ,ףוג רעקידהרוש-סקעז ַא ןוא ּפָאק רעקידהרוש-טכַא ןַא ,טעטסעס ַא ןוא

 .ןלייט עקידהרוש-ריפ עכיילג יירד ןופ טײטשַאב טענָאס רעשילגנע רעד
 .רעטירד רעד טימ ךיז טמַארג טייקידהרוש-ריפ רעדעי ןופ הרוש עטשרע יד
 ןימ ַא .תורוש ייווצ ןופ עמוזער ַא ךעלנייועג טמוק תורוש ףלעווצ יד ךָאנ
 ,םיא ןופ לײט ַא טינ ןוא טענָאס ןופ לײט ַא ָאי זיא עמוזער רעד .ַאדָאק
 .טענָאס ןצנַאג ןופ לַארָאמ יד לָאמטּפָא ןוא עיצַארַאלקעד עשיטעָאּפ ַא זיא'ס
 ןעק רע לייו ,ןשינעילַאטיא ןופ רעיירפ ךס ַא זיא טענָאס רעשילגנע רעד
 טעָאּפ רעד ןעק תורוש ריפ ערעדנוזַאב יד ןיא .ןעלקיװטנַא רעסעב ךיז
 סעּפע תורוש ריפ רעדעי טימ ןעק רע לייוו ,ץרַאה ןייז ןסיגסיוא רעטכייל
 סקַאמילק םוצ ףױרַא ךיז טעברַא רע זיב ,ןרעכיײרַאב סע ןוא דליב םוצ ןבעגוצ
 / .תורוש ייווצ עטצעל יד ןופ

 -גנע ןיא רערעלוּפָאּפ ךס ַא ןעװעג זיא טענָאס רעשינעילַאטיא רעד

 טענָאס ןשילגנע ןשיסַאלק םענעפורעג יױזַא םעד טָאה ריּפסקעש רעבָא ,דנַאל
 ןקיטנייה ןזיב ךָאנ סע טָאה ךַארּפש עשילגנע יד זַא ,עדרעוו ליפ ױזַא ןבעגעג
 ,ןגיטשעגרעבירַא טינ גָאט

 "וצ םיא וצ זיא רע .ןעװעג ללחמ טינ טענָאס םעד טָאה ריּפסקעש

 -רעד ,המכח ןסָאגעגנײרַא םיא ןיא טָאה רע .ײשּפָא ךס ַא טימ ןטָארטעג
 טימ ןרעו טלעװלָאװרַאפ ןעק טענָאס ַא .גנַאזעג ןוא טייקכעלרעייפ ,גנורַאפ

 עקיניזטכייל ןייק טינ ןזָאלרעד תורוש ןצרעפ עטמַאצעג יד לייוו ,טעטילָאװירפ

 ןייז ןלָאז ייז ןוא תורוש ןצרעפ לָאמ טרעדנוה ןביירש ןעק'מ .גנואיצַאב
 טייקנביוהרעד יד ןגָאמרַאפ טינ ייז ןלָאז ךָאד ןוא ןטלַאהעגסױא שינכעט
 רעטסעב רעד ןייז ןײלַא ךיז רַאפ ףרַאד טענָאס ַא .טענָאס ןופ טייקטסנרע ןוא
 ןבילקעגסיוא אקווד טָאה טעָאּפ רעד סָאװרַאפ ,עגַארפ רעד ףיוא רעפטנע
 ןקיגיזטכייל ןייק ןבעג טינ רָאט דיל סָאד .ערעדנַא ןייק טינ ןוא םרָאפ יד
 יד .קידוװעליּפש ןייז טינ רָאט טענָאס רעד זַא ,טינ טסייה סָאד ,רעפטנע
 -נעדנָאק יד .הגרדמ רערעכעה ַא ןופ ןייז ךיוא רעבָא זומ טייקידװעליּפש
 טרעקרַאפ ,טייקיזָאלפליה ןייק ןקעלּפטנַא טינ רָאט טענָאס ןופ טייקטריס
 עלַא ןופ עטלײשענּפָא ןַא ,עקידתיצמת ַא ןייז ףרַאד טײקטסערּפעגנעמַאזוצ יד
 .ןצכעלָאש

 סריּפסקעש וצ וצ טערט ןעמ ןעוו ,ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד ץלַא סָאד טָא
 -רָאפ עקיטייצטנייה ךיז ןיא ןגיזַאב ןעמ זומ ץלַא ןופ רעירפ רָאנ .ןטענָאס
 ןגני םוצ טדנעװעג ןענייז סָאװ ,טענָאס יד טנעייל ןעמ ןעוו ,ןלייטרוא
 -לעצנייא עטסקידהאנה יד טימ ןעגנוזַאב טרעוו טייקשיזיפ סנעמעוו ,טניירפ
 וצ ידכ ,ןבָאה וצ הנותח בוח ןייז ןיא םיא טנָאמרעד רעטכיד רעד .ןטייה
 ןוא "ערעטיולא יד טָא .טייקכעלצעזרָאפ ךרוד טייקנייש ןייז ןקיביײארַאפ
 -נגעקטנַא ןריּפסקעש ייב טרעװ ,ןַאמ וצ ןַאמ ןופ עביל עשילמיה "ףניירע
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 טינ טָאה ריּפסקעש .יורפ רעד רַאפ עביל רעשידרע רעד וצ טלעטשעג
 ןוא ןטענָאס ענייז ןופ "עמַאד רעלעקנוט, רעד רַאפ ץרא-ךרד ןסיורג ןייק
 ץנַאג ןעגנולקעג ןבָאה ןכַאז עלַא יד טָא .ריא ֹוצ עביל רענעגייא ןייז

 .טכַארטעגסױא טינ ץלַא סָאד טָאה ריּפסקעש .,ןטייצ סריּפסקעש ןיא לעיַאר
 ןעוועג זיא רֶע יו טַארוקַא ,טייצ ןייז ןופ שטנעמ רעטושּפ ַא ןעוועג זיא רע
 ןטייצ עלַא רַאפ רעלטסניק ַא

 ףמואירט ןייז טימ ןדנוברַאפ קרַאטש ױזַא זיא טענָאס סריּפסקעש םַאיליװ
 ןשירעטכיד ןקיזָאד םעד ןבעגוצרעביא טגנילעג'ס ןעוו זיולב זַא ,טרָאװ ןופ
 -רעד סטעָאּפ ןופ ףירגַאב לקיטש ַא ןעמ טגירק ,רעטרעו רעביא גיז
 -יזיר ןוא עקיזיר ַא זיא ןטענָאס סריּפסקעש ןופ גנוצעזרעביא ןַא .גנוכיירג
 ךיז טמענ סָאװ ,םענייא רעדעי ןרעדנואווַאב ֹוצ זיא'ס ןוא טעברַא עשילַאק

 ףרַאד ןעמ ,טײקטגנַאװעג טימ טקעמש ןיילַא גנומענרעטנוא יד ןיוש .וצרעד
 סריּפסקעש ןכַאלפוצרעטנורַא טינ ידכ ,קנופמ-טרָאװ רעסיורג ַא רָאג ןייז
 -1ײרַא ןליוו ןַייז רַאפ גנונעקרענא ןעסייא ,א ,רד טנידרַאפ רַאפרעד .טענָאס
 ,ןטענָאס עטצעזעגרעביא ענייז ןופ ,שידיי ןיא ןטענָאס 184 עלַא ןעגנערבוצ
 טָאה רעצעזרעביא רעד זַא ,ןעז ןעמ ןעק ,1944 ףוס ןענישרעד ןענייז סָאװ
 ןעזעגנייא ךיילג טָאה רע ,ןבַאגפיא ענעדײשַאב ץנַאג טלעטשעג ךיז
 -רעטנוא ךיז רע טָאה ,תוחוכ ענייז רעביא זיא טעברַא עשירעטכיד יד זַא
 יװ .שידיי ףיוא ןטענָאס סריּפסקעש ןופ גנוזעטייטרַאפ ַא ןבעג וצ ןעמונעג
 טנעָאנ ץנַאג ןוא יירטעג טפָא ןעגנוצעזרעביא ענייז ןענייז ןעגנושטייטרַאפ
 ןופ רעגרע טינ רעכיז ןענייז ןטענָאס עטלייצרעד ענייז ,לַאניגירָא םוצ
 םיוק רענעייל םעד ןבָאה סָאװ ,ןריּפסקעש ןופ ןעגנושטייטרַאפ עשיסור ךס ַא
 -טסניק ןייז ןופ ךיוה ַא רעדָא ,טייקסיורג סריּפסקעש ןופ ףירגַאב ַא ןבעגעג
 ,טייקשירעל

 ,טסייג ןבלעז ןיא ,ןגָאז רימָאל ,טינ ןענייז ןעגנושטייטרַאפ סנעסייא
 טימַאב טרָאװ רעדעי טימ ךיז טָאה שאוהי .,ך"נת ןפיוא שוריּפ סשאוהי יוװ
 טקנוּפ ,שיטסוקַא --- לַאניגירָא ןופ טיײקיגָאװ עשיטנעטיוא יד ןטלַאהוצנָא
 רענעדײשַאב ַא גנושטייטרַאפ-טענָאס סנעסייא זיא רעכיג .ךעלטלַאהניא יו
 טיײקשילַאקיזומ רעכעלרעסיוא ןַא ןופ ןעמַאר יד ןיא ,טסקעט ןופ שטייטסיוא
 -יירפ יד .ןטײקטַארוקַא:ךַארּפש סריּפסקעש וצ גנַאגוצ ןקיפיואנביוא ןַא ןוא
 עסיורג ןייק טינ ןענייז רעשטייטרַאפ ַא יו ךיז טביולרעד רע סָאװ ןטייה
 ןיק טימ טיגנ ןעמוק ןעגנוצעזרעביא ענייז לייוו ,רַאפרעד דָארג ,םיאטח

 | .ןטסעמרַאפ עסיורג ֹוצ

 -ליב ןרעלוּפָאּפ ןופ לייט ַא ןענייז סנעסייא יו ןעגנוצעזרעביא עכלעזַא
 ךרוד טרעװ ןושל ןגייא רעזדנוא ביוא .קלָאפ רעדעי ייב םַארגָארּפ-גנוד
 טינ ךיז ןענעק רימ ביוא ןוא טרעכײרַאב טינ ןעגנוצעזרעביא עכלעזַא
 -פיוא עלַאסָאלָאק סריּפסקעש רַאפ גנורעדנואווַאב עסיורג וצ ןייק ןברעוורעד
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 ןגירק ךָאד ,שילגנע ןייק טינ טיײטשרַאפ סָאװ ,רענעייל ַא רעבָא ןעק ,ןעוט
 ןלעוװ ןטענָאס לייט ַא וליפא ןעוו .ןטענָאס טריּפסקעש ןֹופ ףירגַאב לקיטש ַא
 ךיז טמענ'ס ןענַאװנופ ןייטשרַאפ טינ טעװ רע ןוא קידתוטשּפ וצ ןעגנילק םיא
 .רַאפ אמתסמ סע רע טעוװ ,זיר ןשילגנע םעד רַאפ גנורערַאפ עסיורג יד
 וצ ןייק טעװ רע --- ןוא ללכב טייקשירעצעזרעביא ןופ ןובשח ןפיוא ןביירש
 ןענעק וצ ןעלטרַאגרעטנוא טוג ךיז ףרַאד ןעמ לייוו ,ןכַאמ טינ תועט ןסיורג
 טעטילַאנָאט עכייר יד ךיוא טײקכעלטלַאהניא סריּפסקעש ץוח ַא ןצעזרעביא
 עכיג יד יװ ןענייז ןעגנושטייטרַאפ סנעסייא .רעטסיימ ןסיורג םעד ןופ
 זָאוטריװ ַא רעדייא ,קרעוו שילַאקיזומ סיורג ַא ןופ ןשינעגעיילרעביא-ןטָאנ
 ןביולרעד רימ רע לָאז) ןעסייא .א ןַא ,ךיז טכַאד רימ ,ןליּפש סע טמענ
 ,רעמ ןָאט וצ ןעוועג ןסיוא טינ זיא (לטיט-רָאטקָאד ןייז ןפרַאװאוצרעטנורַא
 טָאה ,טעװעטסָארּפרַאפ ןריּפסקעש טָאה רע ביוא .טכיירגרעד טָאה רע יװ
 ןענייז ןעגנושטייטסיוא סנעסייא טימ .טקידײלַאב קרַאטש טינ רעבָא םיא רע
 ןלעװ סָאװ ,רענעייל עכלעזַא רַאפ ךוב ןסָאלשרַאפ ןייק טינ רעמ ןטעגָאס יד
 ,לַאניגירָא ןטימ ןענעקַאב וצ ךיז טייהנגעלעג יד ןבָאה טינ

 --- טענָאס ןט98 סריפסקעש ןיא יוװ תורוש עכלעזַא
 466 100086 ש0 216 1 {הטסט/ שנ9ג 1861 8081

 04 םטס16 םסמסטע 286 קע0164 58 טס884.

 ןעסייא טשטייטרַאפ

 טרעשַאב טָאה לַאזקיש ןעמעװ רעדעי לָאז
 ,טײשרַאפ ןייז ,ןלוטיט ןוא דובכ טימ

 ןגעק קרַאטש טינ טקידניז גנושטייטרַאפ יד זַא ,ןבעגוצ ןלעװו עלַא
 טינ ןיא 18 18טסטע 108 4481! 8 ןעוו ןליפא ,שוריּפ ַא יװ לַאניגירַא

 ,?טרעשַאב טָאה לַאוקיש ןעמעוו, --- טַארוקַא
 זיא עביל ןייז זַא ,ריּפסקעש טקרעמַאב טענָאס ןט28 ןופ ףוס םֹוצ

 :: סעקסַאל עכעלצנירּפ ןיא קיגנעהּפָא טינ זיא רע זַא ןוא קידנעטשַאב
 דימסמ תהממע 1, 980 1076 226 םזמ 06100664
 טענמס/6 1 תגהצ 00 16010ט6 20/ 06 16210068-

 ענעטַארעג רעייז טינ (ןריּפסקעש ייב וליפא) ייווצ יד ןרעוו ןענעסייא ייב
 :טצעזעגרעביא טינ ןוא טשטייטעגסיוא רעדיוו תורוש

 טסול טימ ביל בָאה'כ : רימ רעסעב זיא רַאפרעד
 ,טסולרַאפ ןופ טינ דיל ןוא ,טבילעג רעװ ןוא

 ןעמ רָאנ ,גנושטייטרַאפ ענעבעגעגנייא רעייז ןייק טינ וליפא זיא סָאד
 .תוחוכ ענייז רעביא ןטסָאמרַאפ טינ ךיז טָאה ןעסייא זַא ,רעדיוו טּפַאכ
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 סריּפסקעש ןופ עיצַאזירַאלוּפָאּפ עכעלגנעגוצ ַא ןפַאש וצ טכוזעג זיולב טָאה רע

 .תורוש

 יד ןטענָאס ערעסעב סריּפסקעש ןופ רענייא זיא טענָאס רעט20 רעד

 ןוא עטשרע יד ןוא ריפניירַא רעלַאפמואירט ַא ןענייז תורוש ריפ עטשרע

 .טייקשירעדניפרעד'"םַארג סרעטסיימ םעד ןזייווַאב הרוש עטירד

 1:016 01 מע 1076, 60 שמסנג ומ 6

 'זםע 216110 םה/מ תנצ םטֹפע 86:00817 אמ16

 ''ס 1866 1 866 4015 יע;10668 26

 ד'ס 6160685 םט?לע) 06 {0 8ם0ש זמע ש16

 יעטזיירגרַאפ ַא רָאג זיא גנושטייטרַאפ רעד ןופ הרוש עטשרע סנעסייא

 ןיא רעבָא .רַאה רעביל ןיימ '1:0:6 0? תוצ !סטפ" רעביא טצעז רע לייוו

 רענעדײשַאב ןייז ייב יירטעג ןגעווטסעדנופ ךיז רע טלַאה ריפניירַא ןצנַאג

 -- טענָאס ןופ ןיימ םעד ןבעג וצ עלָאר

 גנוטכענקרַאפ ןיא ןעמעװ וצ ,רַאה רעביל ןיימ

 ףיונוצ טכילפ ןיימ קרַאטש טייקסיורג ןייד טדניב סע

 גנוטכיד ענעבירשעגפיוא ןיימ ריד וצ קיש ךיא
 יבוח ןעיירט סלַא רָאנ ,ןעמיר וצ טינ

 יעשירעצעזרעביא סנעסייא רעביא רָאנ טינ זיא טענָאס רעט27 רעד

 טענָאס רעד זיא רשפא --- תוחוכ עשירעשטייטרַאפ ענייז רעביא וליפא רָאנ

 ךַאװש סנטטכעה ןעק סָאװ ,ךַארּפש רעדמערפ ַא ןופ תוחוכ יד רעביא ללכב

 ענטומ ןיא גנולגיּפשּפָא ןַא יו ,טייקנייש עשילרעטסיוא יד ןענעטָאשּפָא

 .רעסַאוװ

 טעס8נזצ שג6מ 1018 1 22566 זמס 0 זמע 06

 106 6681 160086 101 ןומנמפ שנומ 61 10:

 םט9+ !םסמ 268108 28 ןסטזמסץ ֹומ תגתע 6

 10 018 תמע 1016 שמסמ 206ץ'5 טשסעע 666

 עס0/ ?םסמ תנע ?ם038008--{!סעג 189 טט1616 1 80166--

1266 10 21181101896 262108 8 1139606 

 400 4668 תגצ 6002 8 026מ 6166,

 1:0081082 סת 62:40685 ש410ג8 186 טעמ6 0 206:

 5876 1889 זמצ פ50ט8'1 1תנ29102/ 8126

 21686008 {םצ 882606 {ס עגמעצ 818001658 טנסש;

 ןטמפ !ת 8מ25פו1/ 0184.

 זזה;68 21806/ תםוסמפ 2020/6005 2מ6 םסוי 014 1206 תּסֶשִי

 10! !םט8פ, סע 683 תמצ 110005, טצ 180? זמֶצ םנ1מ4

 120 1866 206 101 21ע7861/ תס 4116 8264.

 ןענעק לָאז ןעמ זַא רעצַאש-טנעמיד רעסיורג ןייק ןייז טינ ףרַאד ןעמ

 לָאמ יירד-ייווצ ןענעיילרעביא זיולב םיא ףרַאד ןעמ .טענָאס םעד ןרעדנואווַאב



 401 ןטענָאס סריּפסקעש

 -רוטַאנ א רעביא יו םיא רעביא הכרב ַא ןכַאמ וצ יװ ,טליפרעד ןעמ ןוא
 קיטפַאה זיא סָאװ ,רעדנואוו ַא ףיוא רָאנ ,ץילב ַא רעביא יװ טינ ,רעדנואוו
 טרָאװ רעדעי ןוא טא ןקיטכיר ןפיוא זיא הרוש רעדעי .קידנרעיוד ןוא
 "ןייו םענעגייא סריּפסקעש ןופ ןיא טייקכעלדליב יד .טריװַארגנײרַא זיא
 ערעדנַא יד ענייא ןקיטסעפרַאפ ןוא ךיז ןעלגנעלש תורוש יד ןוא רעטלעק
 ןרעדנַא ןכָאנ דליב ןייא סָאװ ,טייקשירעעז רעקידנגייצרעביא ,רעכייר ַא טימ
 ,טרעבעג

 םעד ןשטייטרַאפ וצ גנערטשנָא ןשיאָארעה ַא ָאד טכַאמ ןעסייא .א
 טינ םיא ךיז טיג גנושטייטרַאפ עמערָא יד וליטא ןוא טענָאס ןטריצילּפמָאק
 ןופ ךס ַא רָאג .רַאטָאלג-ריּפסקעש םעד ןגעק וליפא רע טקידניז ָאד ,ןייא
 טרָאװ סָאד ,ןשטייט ערעדנַא טַאהעג טייצ ןייז ןיא ןבָאה רעטרעוו סריּפסקעש
 ןענעסייא ייב יו טינ ןוא "טלַאטשעג, טניימעג ךיוא טלָאמעד טָאה "וָאדעש;
 ,"ןטָאשש ךעלבעטשכוב

 -- טימ
 1:0084109 סג 602140688 שתנסמ 1םס ט1ם6 00 6

 -- טושפ סיוא סע טמוק םיא ייב .טינ ןצנַאגניא ןעסייא ךיז טעינָאמערעצ

 ריד וצ שינרעטצניפ ןיא דנילב ןקוק ןוא

 121668 601268 תנוקתפ 262006005 284 ם6/ 014 1806 תסֶשִי

 --- םיא ייב טרעוו

 ,טכיזעג-טכַאנ רעטצניפ סָאד טלעהַאב ,טנײשַאב

 -- טײקשיטַאמַארגמוא ַאזַא טימ ןָא ןענעסייא ייב ךיז טביוה 98 טענָאס

 ,קירוצ עקידיירפ סָאד וצ ןעמ טמוק יװ

 ללכ ךרדב רעבָא .שידיי סיוא גנַאל ןיוש זיא "עקידיירפ סָאד וצ;
 ,רוטַארעטיל-עיצַאזירַאלוּפָאּפ רעזדנוא וצ גָאוטיײב ַא גנושטייטרַאפ ןייז זיא

 סנעסייא .א ףיוא טנקורטרַאפ ךיז טָאה טניט-קורד יד רעדייא ךָאנ ןוא
 -רעביא וצ טסעמרַאפ רערעכעה ַא ןזייוו ןעמונעג ןיוש ךיז טָאה ,עבַאגסיוא
 ןיּפַאל .ןיּפַאל .ב רעטכיד ןופ זיא טסעמרַאפ רעד .ןטענָאס סריּפסקעש ןצעז
 טימ ןטערטוצ ןגעמ רימ ןלעו םיא וצ ןוא רעצעזרעביא רעטינעג ַא זיא
 עסיורג טלעטשעג ןײלַא רעכיז ךיז טָאה רע לייוו ,ןעגנונָאמ ערעסערג

 -ָאס סריּפסקעש ןשטייטסיוא יװ רעמ טלָאװעג ןיוש טָאה רע .ןעגנורעדָאפ
 ןזָאל זדנוא לָאז רע זַא ,ןרעדָאפ ןזומ רַאפרעד רימ ןלעוװ םיא ןופ ןוא ןטענ

 ,שידיי ןיא ךיוא טייקסיורג סריּפסקעש ןענָא

 -יז זיאס ,ןטענָאס טכַא טכעלטנפערַאפ ףױרדַא ןַא יו טָאה ןיּפַאל .ב
 טסעמרַאפ ןסיורג םעד ןיא דארג זַא ,טסיײװ ןיײלַא ןיּפַאל זַא ,רעכ

 "ערג ַא ןופ רַאפעג יד טגיל טיײקכעלטרָאװטנארָאפ רעסיורג רעד ןיא ןוא
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 יד ןעז ןיוש ןעמ ןעק לייורעד .ןעגנושטייטרַאפ ןיא יװ לַאפכרוד ןרעס
 ןעמ .טעברַא רעזעיציבמַא סניּפַאל ןופ תונורסח ןוא תולעמ יד ןופ ןרוטנָאק
 -ןָאק ןיּפַאל ןעוו ,טפָא ןעמוק סָאװ תונורסח עשיפיצעּפס יד ןעז ךיוא ןעק
 : טייקידשוטשוטמ זיב שזַא טריסנעד

 ןח ןרעטש יד ייב ןבָאה סָאװ יד זָאל
 ,טייל רַאפ ךיז ןסיורג לטיט ןוא םור טימ

 -- יו רעשירעטכיד ןוא רעסעב זיא

 טרעשַאב טָאה לַאזקיש ןעמעװ ,רענעי לָאז

 ,טײשרַאפ ןייז ,ןלוטיט ןוא דובכ טימ

 -- שטשוטמ הרוש עסירד יד זיא רַאפרעד

 ,ןייטש ףמואירט םעל טשינ לרוג טזָאל ךימ ןעוו

 גנוטכידרעביא סניּפַאל ןיא טענָאס ןט26 ןופ תורוש ריפ עטשרע יד
 --- עטזיירגרַאפ וליפא ןוא ענעטָארעג ןייק טינ רָאג ןענייז

 טרעװ סנעמעװ וצ ,ןיימ עביל ןופ ראה וד

 --- ןייא ךימ טדימש סָאװ ,טכילפ טימ טכענקרַאפ ןיב ךיא
 ,טרעהרעד ןייז לָאז ריד ןופ ,טפירש ןיימ ריד וצ
 ,.ןימ טפַאשגולק טינ ,ןעז תוירחא ןיימ טסלָאז

 ךיוה ַא טַאהעג שטָאכ טסקעט ןופ ּפָא ןעייטש סָאװ תורוש יד ןטלָאװ

 טימ ,תורוש ריפ עקידייל יד רָאנ ,טכַאמעגסיוא טינ טלָאװ ,עיזעָאּפ ןופ
 ןייק רַאפ טינ ןיטולחל ןסַאּפ "טרעהרעד ןייז לָאז ריד ןופ, ןלעטשניײרַא םעד
 -ניא טענָאס םעד טעװ ןיּפַאל זַא ,ףָאה ךיא ןוא גנוצעזרעביא רעשירעטכיד
 ןוא "תוירחא; יװ ,רעצעלק עכלעזַא ןפרַאװסיױרַא ןוא ןביירשרעביא ןצנַאג

 ."טפַאשגולקע
 ןיּפַאל טעָאּפ רעד זַא רימ ןעעז ,טענָאס ןט27 םוצ רעבָא רימ ןעמוק

 ,ןעסייא יװ ןריּפסקעש וצ "טכילפ/ ןייז ןָאטעג רעסעב ךרע ןַא ןָא ָאד טָאה

 ןצנַאג םעד ָאד גנערב'כ .ךעלדליב ייס ןֹוא ךעלקנַאדעג ייס ,ךעלטלַאהניא ייס

 : טענָאס
 ,טעב ןיימ וצ ךיא לייא ,טרעטַאמרַאפ ימ ןופ

 , ךימ רעדנַאװ ןופ ור"רעדילג רעטוג ךָאנ

 טעשעג ּפָאק ןיא זלַאב רעדנַאװ רעיינ רָאנ

 ,טינ טעברא ןיוש ףוג ןעװ ,ןיימ חומ ןופ

 ,ןטיירג עניימ ןעקנַאדעג ןיב'כ ואו טייוו ןופ

 ,געװ םירגליּפ ןעיירט ַא ריד ןצ יינ'ס ףיוא

 ןטײרּפש ךיז ךַאװ ןגיוא עדימ עניימ ןוא

 ,טקעלּפטנַא רָאנ עדנילב רַאפ --- שינרעטצניפ ןיא
 ,דליב לקנוט ןיא ןייד ןטָאש זיולב ןַא ךיא

 ,המשג ןיימ ןיא טניּפשעגסױא גנואעז ךרוד
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 ,טליּפשעצ שינרעטצניפ ןיא טנַאילירב טגנעה'ס יװ
 ,םינּפ ןטלַא ריא יינ טכַאמ ,טכַאנ יד טלַארטשַאב
 ,ןיימ חומ רעד .-- טכַאנײב ,גָאטײב ףוג ןיימ
 ,ןייא טשינ ךָאד ןעור ייז ,ךיז רַאפ ,ריד רַאפ

 ןטכעלש ַאזַא ןופ לשמל טדייל יז .תונורסח טגָאמרַאפ גנוצעזרעביא יד
 .רעביא ןַא טענָאס רעד זיא רַאפרעד רעבָא ,"םינּפ, ןוא "המשנ, יװ םַארג
 ןענַאטשרַאפ וליפא טָאה ןיּפַאל .ב .גנושטייטרַאפ ַא זיולב טינ ןוא גנוצעז

 ,"ןטיירגע; רעביא טצעז רע סָאװ "דנעטניא, טרָאװ עשיריּפסקעש:טלַא סָאד
 .טרָאװ ןופ שטייט רעטלַא רעד -- "ןרינַאלּפ, וצ טנעָאנ רעייז זיא סָאװ
 ,"ןייד ןטָאש, ."דליב לקנוט ןיא ןייד ןטָאש; רע טריניבמָאק "וָאדעש; וליפא
 ןוא עטסקידוװענח ,עטסקידלרעּפ עמַאס סָאד טינ ךיוא ןענייז "ןיימ חמ ןופ;
 ךיז עפעשט יוא ץרַאה ַא בָאה ייג -- רעבָא ,שידיי ןופ לעמלמעז עמַאס
 ךיז טימַאב יז זַא הלעמ יד ןגעווטסעדנופ טָאה סָאװ ,גנוצעזרעביא ןַא וצ
 "רעביא רעד טָא טימ טזייוו ןיּפַאל .טײקשיטעָאּפ סריּפסקעש ןבעגוצרעביא
 ןוא ןטענָאס 184 סריּפסקעש ןצעזוצרעביא העדב עקַאט טָאה רע זַא ,גנוצעז
 ןרעגנערטש רעדנַא ןַא ךיוא ,טעברַא ןייז רַאפ סָאמ רעדנַא ןַא רָאג טפַאש סָאד
 .גננשטייטסיוא רערעלוּפָאּפ ,רענעגנולעג ץנַאג סנעסייא וצ יו גנַאגוצ
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 יד טשירפעגּפָא רעדיוו סנטצעל ןבָאה ןילטייצ ןוא קיווייל םירבח עניימ
 ,טגָאזעג רעסעב ,רעדָא ,םזיטימעסיטנַא סריּפסקעש ןגעוו עמעט עטלַא-טלַא
 טינ ךיז עמַארד רעדנַא ןייק ןיא טָאה ריּפסקעש לייוו ,קָאליײש ןייז ןגעוו
 ווא טנעשטריומ יהד , ןייז ןיא ץֹוח ַא ,עמעט "רעשידייא ַא טימ ןעוועג לּפטמ
 ַא ןגעק יװ ,םעד ןגעק ןגירק םירבח עטוג עניימ ליפיוו ףיוא ."סינעוו
 ץנַאג ךיז ןעק ןעמ זַא ,טכערעג רעכיז ייז ןענייז ,קיטש-רעטַאעט קיטייצטנייה
 -פיוא-קָאלײש עשידיי ךָאנ ךיז ןגָאי סָאװ יד זַא ןוא םעד ןָא ןייגַאב טוג
 -ריּפסקעש רענעבירטעגרעביא רעייז טימ קורדנייא ןשימָאק ַא ןכַאמ ,ןעגנוריפ
 ןוא ור רעטרעטשעגמוא ןַא ןיא ןגיל שוריפב ןיוש געמ קָאלייש .תולעּפתה
 ןעוו וליפא ,דרָאב-קָאלײש ַא ןָאטוצנָא ךיז סיוא ןעייג סָאװ ,ןרָאיטקַא יד
 ןכעלרעכעל ַא טשרע ןכַאמ ,ןריּפסקעש טימ ןריזימעלָאּפ טשרמולכ ןליוו ייז
 -רעטַאעט רעטנוזעגמוא ןוא טעברַא ענעפרָאװעגסױרַא רעכיז זיא'ס .קורדנייא
 ףיוא טרָאװ סואימ ַא יװ ץוחַא ,עטיוט עלַא יװ ,טיוט זיא קָאליײש .ליּפש
 רימ סָאװרַאפ .טלעו רעד ןופ רעכיברעטרעוו עלַא ןיא ,ןובשח רעזדנוא
 ,טינ ךיא ייטשרַאפ ,עניב רעד ףיוא ןּפעלשּפױרַא ןקָאליײש ןלעוו אקווד ןלָאז
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 ןליּפש טנרעלעג ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא עסיורג וליפא ןעוו ,טייצ ַא לָאמַא ןעוועג
 "עיצענעוו ןופ רחוס; רעד ןיוש זיא טציא רעבָא ,דרָאב סקָאלייש ףיוא
 ,קינטנעצָארּפ ןשידיי םעד ןופ .עלָאר יד .עלָאר ַא יוװ וליפא טליּפשעגסיױא
 ןיוש זיא ,ןדמש ףוסילכ-ףוס ךיז זומ ןוא שיילפ טנופ ַא ןדיינש ליוװ סָאװ
 ןופ ןעּפעשטּפָא טגעמעג ךיז ןטלָאװ רימ .עטכישעג:-רעטַאעט יו רעמ טינ
 ןענייז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ערעקיטכיוו וצ ןעמענ ךיז ןוא עמעט רעצנַאג רעד
 .עגונ רעמ לסיבַא זדנוא

 -סקעש ןכַאמ וצ ןסיוא טינ ןענייז םירבח עניימ זַא ,רעכיז ןיב'כ רעבָא
 ,"סינעוו וװָא טנעשטריומ ,, ןייז ןופ ןובשח ןפיוא טימעסיטנַא ןייק רַאפ ןריּפ
 -טסניק רעסיורג רעד זַא ,טשרע טזייוו רעטקַארַאכ-קָאליײש רעד אקווד לייוו
 -רַאפ ,טייצ ןייז ןופ ןלייטרוארָאפ יד רעביא ךיוה-למיה ןענַאטשעג זיא רעל
 ןגָאז ןוא טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא ןצנַאגניא סָאד ןעק'מ זַא ,ךיז טייטש
 ןוא המשנ טסריּפסקעש ןעװעטַאר וצ טריסערעטניארַאפ טינ ןענייז רימ זַא
 ןייז סָאװ ,קורדנייא רעד ןָא זיולב טייג זדנוא ,ןטַאקָאװדַא ענייז ןרעוו וצ
 ןרָאי טימ ןפַאשעג טָאה ,טגָאזעג רעסעב ,רעדָא ,טציא טפַאש "קָאליײש,

 ןעלדנַאה ןלעװ קיווייל טינ ןוא ןילטייצ טינ זַא ,רעכיז רעבָא ךיא ןיב .,קירוצ |
 -סקעש ןטּפשמרַאפ וצ ןכוז טייהרעטלייאעגרעביא ןוא "לַאיגעלָאקמוא, ױזַא

 קידעבעל ַא ןוא טעטילַאער ַא ריּפסקעש זיא זדנוא רַאפ ,ןעמעלַא ךָאנ .ןריּפ
 ךילגטימ ַא זיא רע ,רעלטסניק עקיביײיא ןופ עירעלַאג רעד ןיא ,טלַאטשעג
 עשירעלטסניק ַא ָאד זיא'ס ביֹוא ןוא "בולק-ןעּפ/ ןכעלברעטשמוא םעד ןופ

 םיא ןלעװ עלַא רימ לייוו ,ןָאנבױא ןציז רעכיז ךָאד רע טעװ ,טלעוו ענעי

 ןציז ןלעוו'ס ואוו ,ןָאנבױא ןצעז טייקכעלרעייפ ןוא גנונעקרענא סיורג טימ
 ,רבח רוש ןייז ןופ םייריש ןּפַאכ ןלעוו רימ ןוא ,עטלייוורעדסיוא יד

 .לארשי אנוש ַא ןריּפסקעש ןֹופ ןכַאמ וצ ןעגנערטשנָא טינ ךיז ןרָאט רימ
 לָאנָאג יו ןטימעסיטנַא עתמא עכלעזַא גונעגרעביא ןוא גונעג ןבָאה רימ
 רעזדנוא ןופ רעביירש ,ךיוא טציא ךָאנ ייז ןבָאה רימ .יקסװעיָאטסָאד ןוא
 ענדעשז טינ רעכיז ןענייז רימ .טָאילע .סע .יט ןוא דנואּפ ַארזע יוװ ,טייצ
 ןעװעטַאר וצ ןבעל ןיא ןייג שממ זדנוא ףרַאד'ס ,טרעקרַאפ .ןטימעסיטנַא ןיא
 ןייז ןרעוו וצ ךיז טניול'ס .זדנוא רָאפ םיא ןעועטַאר וצ ,המשנ סריּפסקעש
 טרעװ ,טימעסיטנַא ןייק ןעוועג טינ זיא ריּפסקעש ביוא לייוו ,רשוי ץילמ
 ןעוועג שוריפב רימ טלָאװ'ס ןוא ,טלעוו רעד ףיוא ןבעל וצ רעכעליירפ לסיבַא
 ריּפסקעש זַא טגייצרעביא ןעוועג טלָאװ ךיא ביוא ,ןבעל סָאד רעקירעיורט
 .לארשי אנוש ַא ןעוועג עקַאט זיא

 "פיוא ליפוצ ןעוװעג זיא רע ,לארשי אנוש ַא ןופ טייוו ןעוועג זיא רע
 וװָא טנעשטריומ יהד/ .ןייז ןענעק רָאג סָאד לָאז רע זַא ,רעלטסניק רעקיטכיר
 ןגעוטסעדנופ ןוא ,ןכַאז ענעטָארעג טינ סריּפסקעש וצ טרעהעג "סינעוו
 םייח-חור ַא ןזָאלבוצנײרַא ,טנעקעג טָאה רע ליפיוו ףיוא ,טימַאב ךיז רע טָאה
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 -ַאק ערעלוּפָאּפ ַא ןעוועג שיטקַאפ זיא סָאװ ,קָאלײש רעטקַארַאכ םעד ןיא
 -טסואווַאב ַא יװ ןעמוקעג ריפסקעש זיא ןקָאלייש טימ .ןדיי ףיוא רוטַאקיר
 םעד טָאה רע רָאנ ,ןדיי ןייק טנעקעג טינ ןצנַאגניא טָאה רע .םעלב רעקיניז
 -עסיטנַא רעטלצרָאװעגניײא ןַא ןופ טייהרעטיירג ןעמונעגרעביא דיײ-רעטַאעט
 טנעה יד ןיא ןעמונעג םיא טָאה רע יוװ ךיג ױזַא רעבָא ,עיצידַארט רעשיטימ
 עכעלשטנעמ ןוא המשנ ַא ןבעגעג םיא ןוא טפיטרַאפ םיא רע טָאה ,ןײרַא
 וצ טינ לייוו ,ןטלעש ןעמוקעג ,טשרמולכ ,רע זיא קָאלייש ןייז טימ .ןליפעג
 ,טייקכעלגעממוא ןַא ןעוועג טלָאמעד דנַאלגנע ןיא טלָאװ ,ןקָאליש ןטלעש
 ןַא ןעוועג ךיוא זיא ,ןקָאלײש טימ ןָאטעג טָאה ריּפסקעש סָאװ ,סָאד רעבָא
 ןבָאה טנעקעג טָאה ריּפסקעש ַא זיולב .טייקכעלגעממוא עקידנשַאררעביא
 ןוא רעגלָאפרַאפ ןוא רעקינייּפ עגייז ןגעקטנַא ןלעטשוצקעװַא םיא טומ םעד
 ןבעגעג ןקָאליײש טָאה םעלב רענעגנודעג-רעטַאעט רעד .ןושל ןבעג םיא
 טזָאלעג םיא ןוא ליומ סָאד טנפעעג םיא טָאה רע .טשטנעבעג םיא ןוא טעלג ַא

 .החמש ַא ףיוא ןומח ַא יו ,"ןקָאלײש; וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,םלוע םוצ ןדייר
 -קַאפ --- "ידעמאק וָאל , יו טליּפשעג "סינעוו ווָא טנעשטריומ; םעד טָאה'מ
 ןעגנואווצעג םלוע ןייז ריפסקעש טָאה קסעלרוב םעד ןיא רעבָא ,קסעלרוב שיט

 ןוא לציּפש שירעלטסניק ַא ןָאטעגּפָא יז טָאה רע .ןקָאלײש ןרעהוצסיוא
 רעד ןופ ןּפיט ענעריּפַאּפ עלַא רעביא ןקָאליײש ןביוהעגפיוא טנעמָאמ ַא ףיוא
 טגנַאלרעד ,רעגייטש ןייז ףיוא ,טָאה ןיילַא רע .עידעמָאק רענעטינשעגוצ
 םעד טָאה רע סָאװ טימרעד ּפָאק ןרעביא טייצ ןייז ןופ םזיטימעסיטנַא םעד
 עלַאנָאיצַאנ טימ ןעקנָאשַאב וליפא םיא ןוא שטנעמ ַא רַאפ טכַאמעג דיי
 רע טָאה ,ליפעג-המקנ רעזדנוא ןעועג םזגמ טָאה רע ביוא ןוא .סעדווירק
 עלַאנָאיצַאנ ַא דיי םעד ןבעגעג ,טקנוּפדנַאטש ןכעלטסירק ןייז ןופ ,רעבָא
 ,רעקינייּפ ענייז ןופ שיילפ ןסַאּפ ןדיינש ןלעוװ רַאפ גנוקיטכערַאב

 ןדיי רימ זַא ,גָאט ןקיטנייה םייב ךָאנ טלַאה ןַאמסָארק רעדנעלגנע רעד
 ,ןסוזעי טקיציײרקעג ןבָאה רימ לייוו ,ליפעג"דלוש ַא טימ םורַא ךיז ןגָארט
 -טנעצָארּפ ַא ןעועג זיא רע שטָאכ ,ןקָאליײש ןדמשּפָא טזָאל ריּפסקעש ןעוו
 עכעלטניירפ ַא סיוא םיא טקערטש רע .הבוט עסיורג ַא םיא רע טוט ,קינ
 ןריּפסקעש ןייטשרַאפ רימ ןזומ ױזַא .המשנ ןייז סיוא טזייל רע ןוא טנַאה
 ,גניווריוא יװ ןרָאיטקַא עקיזיר עכלעזַא ןענַאטשרַאפ םיא ןבָאה ױזַא לייוו
 ,קָאליײש טליּפשעג ןבָאה ייז ןעוו ,ערעדנַא ןוא טיורקדליש ,הטוב ,ןעיק

 יד ןקַאּפוצסױא הלטבל הכרב ַא טנייה זיא יאדווא :רעביא רזח ךיא
 ןייז אקווד קָאליײש ןעק רעלטסניק עשידיי רַאפ רעבָא ,עלָאר עטרעגעלרַאפ
 ---ןליוו ןכעלטייצרעביא ןוא ןכעלשטנעמרעביא---ןליוו סריּפסקעש ןופ זייװַאב ַא
 -קיצנייא רעד רָאנ ,קיטעגָאלָאּפַא ןייק טינ זיא סָאד .ןייטשרַאפ ןלעוו וצ זדנוא
 סױרַא זיא קָאלײש ,תמא ."סינעוו וװָא טנעשטריומא םוצ גנַאגוצ רעכעלגעמ
 זדנוא סע טָאה תחנ ןייק .החגשה סריּפסקעש ןופ ןוא סעילבָאלָאה יד ןופ
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 "ערב-רעטַאעט יד ףיוא ןטלַאהעג גנַאל וצ ןקָאליײש טָאה'מ .טּפַאשרַאפ טינ

 עסיורג .עלָאר יד ןליּפש וצ טצכעלעג שממ ןבָאה ןרָאיטקַא ךס ַא לייוו ,רעט

 יד ןופ ןקָאלײש ןזיילוצסיוא עיציבמַא יד טַאהעג ןבָאה רעלטסניקדעניב

 לסיבַא ןיוש ןקָאלײש ןבָאה יז .ןרָאיטקַא עשיטימעסיטנַא ןופ טנעה ערַאגלואוו

 .רוגיפ רעשידיי "רעסיורג; ַא רַאפ טכַאמעג םיא ןוא ןבירטעגרעביא ליפוצ

 ,סיוויעד ַאזיילע ,יורפ עשידיי-שילגנע עטנענימָארּפ ַא טביירש 1869 ןיא

 קָאלייש סריּפסקעש ןעוו ,גָאט םעד טבעלרעד ןבָאה רימ, : סנעקיד סלרַאשט וצ

 .קירוצ רָאי קיצפופ טימ יװ ,גנוריפפיוא ערעדנַא ןַא ןצנַאג ןיא טגירק

 ."רעשטייטסיוא ןייז ןגָארקעג ףוס-לכ-ףוס טָאה רעטסיימ רעסיורג רעד

 קָאליײש סריּפסקעש זַא רעכיז ךיוא ,ןעעז רימ יװ ,זיא סיוויעד ַאזיילע

 .גנושטייטסיוא רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ ןרעוו טזיילעגסיוא טפרַאדַאב טָאה

 רעלעטשטפירש ןשילגנע ןסיורג םוצ ווירב ַא ןיא סָאד יז טגָאז ןגָאז ןוא

 דלעה ןשיטימעסיטנַא ןייז רַאפ רעפטנע ןַא טנָאמ יז ןעמעוװ ייב ,סנעקיד

 טלַא זיא רע ןעוו ןבירשעג טָאה סנעקיד סָאװ ,"טסיווט רעווילָאא ןיא ןיגיעפ

 .רָאי 98 זיולב ןעוועג

 וצ טניימעג טינ הלילח טָאה רע זַא ,טרעפטנערַאפ ךיז טָאה סנעקיד

 יו םעדכָאנ ןעמוקעג זיא רעפטנערַאּפ ןייז .קלָאפ עשידיי סָאד ןקידיײלַאב

 .ףרואווסיוא ןשידיי ַא רַאפ םינָאניס ַא טעמכ ןרָאװעג ךיוא ןיוש זיא ןיגיעפ

 ןסיורג םעד ןוא עמַאד רעשידיי רעלעדייא רעד ןשיװצ ץנעדנַאּפסערָאק יד

 ,טזיוו סע ןוא טנאסערעטניא רעייז ןוא רעייז זיא רעקיריטַאס ןשילגנע

 טלָאװ רע יװ ,ןדיי וצ גנולעטש ןייז ןיא טרעטנָאלּפעג ךיז טָאה סנעקיד יװ

 .1947 ןופ טסיאַאדושזד רעתמא ןַא ןעוועג
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 .שידלַאװנעזָאר לסיבַא טקעמש "סיערק ןוא "ןעשזדילער, טימ השעמ יד

 טרעדָאפעג זיא סע ןעוו טלָאוװ סָאװ ,עמַאד ַא ןענופעג ךיז טלָאוװ'ס ןעוו

 ,"רעטסַאמ, רעד סע טלָאװ ,ײקָאלייש, ןייז רַאפ ,ןריּפסקעש ןופ ןובשחו ןיד ַא

 ןוא רעסעב ךס ַא ,"םע; רעסיורג ַא טימ ןריּפסקעש טפור סיוויעד .סרמ יו

 .טרעלקעגפיוא רענעש

 ַא ױזַא יו ,ןזיװעגנָא טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ייב לָאמַא ןיוש בָאה'כ

 "יישע סריּפסקעש ףיוא טקוקעג טָאה רעלעטשטפירש רעשילגנע רעטמירַאב

 זַא ,סערגָארּפ ןופ ןכייצ ַא דלעה סריּפסקעש ןיא ןעזעג טָאה רע יװ ,"קָאל

 יטנַא רעשיגָאלָאָאז רעד זַא ןוא ןרעטיילסיוא ןָא ךיז טביוה דנַאלגנע ןיא

 ןײק ןעװעג טינ אקווד זיא רעביירש רעד .ןדניוװשרַאפ טמענ םזיטימעס

 טדייל ןיילַא רע זַא ,ןעוועג הדומ ךיז טָאה רע ןוא רעבָאהביל-ןדיי רעטיורג

 .קלָאפ ןשידיי םוצ ןלייטרוארָאפ ערעטצניפ עלַא ןופ ךָאנ

 סלרַאשט טסיאיעסע-רעלטסניק רעשילגנע רעד ןעוועג זיא רעביירש רעד
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 ,ןריּפסקעש ןופ רעטעּפש-טעה ,8 ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא סָאװ ,םעל

 -- יצסע ןַא סנייז ןיא ןבירשעג רע טָאה

 1 0001688 1829 1 ם2עס 206 186 26/776 10 6066 1061/ 87029020165 4
 ט161101098 6018 20039 זמס. 1 02ממ00 8246 04 686 8?ס1ש 01 1זט2מ 7

,1001 

 ?ןעוועג זיא ןלָאקניל וװָא הוי ןגעוו ירָאטס יד סנױזַא סָאװ ריא טסייוו ןוא
 ַא סנייז ןיא ןטכָאלפעגניירא טָאה רעסָאשט סָאװ ,םד תלילע רעקידלקע רעד

 ,דנַאלגנע ןיא ןדיי רעקילדנעצ טכַארבעגמוא טָאה לובליב-טולב רעד ,עדַאלַאב
 יו ןעזעגסיוא טָאה רע זַא ,ןבירשעג טָאה רבח ַא סנייז ןעמעוו ןגעוו ,םעל
 ,לובליב-טולב םעניימעג םעד ןופ ןעיײרּפַאב טנעקעג טינ ךיז טָאה ,דיי ַא

 רעוויטיסנעס ןוא רעטרַאצ ַא ,טסירק רעכעלטנרא ןַא ןעוועג זיא םעל ןוא
 ןייז וצ טוגישיכאלמ ןעוועג זיא ,ןעמעלַא טַאהעג ביל טָאה סָאװ ,שטנעמ

 ןייז ףיוא טקוקעג טינ ,ןעמַאמ יד טעגרהרעד טָאה סָאװ ,רעטסעווש רענעגושמ
 -סיוא ךיז ןופ טנעקעג טינ ןגעווטסעדנופ רע טָאה טייקלדייא ןוא טייקסטוג
 : םזיטימעסיטנַא ןקידהשורי םעד ןעלצרָאװ

 1 טס161/ 6001688 1ם89 1 40 206 1618 106 2מקנסא1עג81108 01 עסש6 06
 (סמנ136184מ , טטמ104 1388 2600016 80 38101180146.

 זַא ןגעווטסעדנופ .רעקיצנַאװצ-ןצכַא יד ןיא םעל ןבירשעג טָאה ױזַא
 םעד טצַאשעגּפָא םעל טָאה "סינעוו וװָא טנעשטריומ , םוצ ןעמוקעג זיא'ס
 טרעדנוהרָאי ןטנצעביז ןוא ןטנצכעז ןופ דנַאלגנע סָאד סָאװ גנורּפש ןסיורג
 .טלַאטשעג-קָאליײש סריּפסקעש טימ טכַאמעג טָאה

 טביירש --- ("ַאטלָאמ וװָא ושזד, סוָאלרַאמ ןיא) דיי רעד --- סַאבַארַאב
 רעד ףיוא טכַארבעגפױרַא טרעװ סָאװ ,רעטסנָאמ ַא יוװ רעמ טינ זיא ,םעל
 עקירעדינ יד ןעלציק וצ ידכ ,זָאנ רעטברַאפעגוצ רעגנַאל ַא טימ ,עניב
 עצנַאג טעטפיגרַאפ רע ,דרָאמ טימ ךיז טקיוק רֶע .ןומה ןופ ןטקניטסניא
 זיא רע .ןענישַאמ עשלווייט סיוא טכַארט רע ,סעקשַאנָאמ טימ סרעטסיולק
 טרעדנוהרָאי ַא טימ ןעז וצ טַאהעג ביל ןבָאה רענָאדנָאל סָאװ סָאד טקנופ
 ןרָאװעג טליּפשעג ךעלנייוועג זיא סָאװ גנולעטשרָאפ ַא ייב ,קירוצ ייווצ רעדָא
 זיא'ס זַא ,ןסָאלשַאב טַאהעג טָאה טעניבַאק רעד ןעוו ,לעפַאב ןכעלגינעק ףיֹוא
 ,ןדיי ףיוא םָארגָאּפ ַא ןכַאמ וצ ןומה םעד ןעצעהוצנָא טייצ ןיֹוש

 רע .טיקכעלשטנעמ סקָאלײש טפיײרגַאב סָאװ ,םעל טביירש ױזַא
 ןוא טעָאּפ ןשילגנע םעד יבגל ןָאטעגפיוא טָאה ריּפסקעש סָאװ טנָאטַאב
 .רעטלע ןייא ןיא ןריּפסקעש טימ ןעוועג בגא זיא סָאװ ,וָאלרַאמ גרוטַאמַארד
 טָאה סָאװ ,ריּפסקעש רעבָא ,ןליפעג-םָארגָאּפ ןפורעגסױרַא טָאה דיי סוָאלרַאמ
 ןייז ןופ סעשילק עשיטימעסיטנַא יד ץוח ַא ,ןדיי ערעדנַא ןייק טנעקעג טינ
 ןזָאלבעגנײרַא םיא ןיא ןוא ץוש ןייז רעטנוא ןעמונעג דיי םעד טָאה ,רוד
 ךיוא טעװ םיא וצ זַא ,טסואוועג טָאה רֶע .םעטָא ןכעלשטנעמ עלעקיטש ַא



 ןעמונעג ךות ןיא 208

 רעבָא רע טָאה ,דיי ןטלַא םעד ןופ ןכַאל ןוא ןעשזריה ןעמוק םלוע רעד

 :גנושַאררעביא ןַא םלוע ןייז רַאפ טיירגעגוצ

7 8:85659 ,6100605105 ,0228 ,08265 260 2 209 1186 

 טייז ,1990 םורַא ןרָאװעג ןבירשעג זיא "סינעוו וװָא טנעשטריומ יהד.

 ןעמ טָאה עניב סריּפסקעש ףיוא ץוחַא זַא ,קיווייל ןוא ןילטייצ םירבח ,רעכיז

 רעטרעוװ עכלעזַא טרעהעג טינ רעטַאעט ןשילגנע רעדנַא ןייק ןיא טלָאמעד

 | .ןדיי ןגעוו
 ,קָאלײש סריּפסקעש ןעז רעלטסניק עשידיי ןפרַאד טכיל םעד ןיא ןוא

 טָאה דנַאלגנע עשיטימעסיטנַא סָאד .עייּפָאּפע-םעלב רעסיורג ַא ןופ טכיל ןיא

 ןבָאה םיא ייב רעבָא ,ןדיי ןטלעש וצ ןסיוטשעג ןוא ןליופַאב רעלטסניק םעד

 ּפָאק סקָאלײש ףיוא תוכרב ןסירעגסיױרַא ךיז

 רומ ןַאירדרַאמ

 רומ ןַאירַאמ ןירעטכיד רענַאקירעמַא יד טָאה קירוצ טייצ ַא טימ

 ַאדיע ןגעוו ,"קילבָאּפער וינ , רעד ןיא עיזנעצער עצרוק ַא סריא טקידנערַאפ

 :רעטרעוװו עקיזָאד יד טימ ,"ושזד יד דלָאהיב; עמעָאּפ סנַאסקעשזד
 ןענעק ןוא ןבעל ןבילבעג ןענייז סָאװ יד --- ןעװעטַאר ךָאנ ייז ןלָאז רימ ביוא ,

 ךיז ןלעװ רימ ןוא בוח ַא ןייז קידלוש ץלַא ךָאנ רימ ןלעװ --- ןרעװ טעװעטַארעג ךָאנ
 ."טעװעטַארעג ןעמעװ טָאה רעװ ,ןגערפ ןפרַאד ןײלַא

 .סרעװעטַאר יד ןעװעטַאר וצ חוכ םעד ןבָאה תונברק עטױט-בלָאה יד

 םענעגייא ריא ףיוא ,טָאה רומ ןַאירַאמ סָאװ ,לַארָאמ יד ןעוועג זיא סָאד

 ןףירעטכיד רעשילגנע רעד ןופ עמעָאּפ רעד ןופ טנעײלעגסױרַא ,רעגייטש

 ףיוא עמעָאּפ עשילגנע יד טצעזעגרעביא טָאה ןירעטכיד רענַאקירעמַא יד

 רימ רַאפ .טײקשיטַאמָאיסקַא רעשילַארָאמ רענעגייא ריא ןופ ךַארּפש רעד

 ריט ןיימ וצ געו םעד ןענופעג טלָאװ רומ ןַאירַאמ יווװ ןעוועג סָאד זיא

 .ןעוועג לבא םחנמ ךימ ןוא רימ וצ ןיירַא טירט עזָאלשיור טימ טלָאװ יז יו ןוא

 ןעוו .ךוזַאב ןליטש םעד ןלָאצּפָא ריא זומ'כ זַא ,טליפעג רַאפרעד בָאה'כ

 ,העש ייוצ עצנַאג זיוה ןיא ריא ייב ןסעזעג ןענייז ךיא ןוא יקסנעזדָארג .ש

 עגולק ,עטוג יד ןוא ןכַאז ענעדיישרַאפ קילדנעצ ַא ןגעוו טדערעג רימ ןבָאה

 ןטסָאמעג ןוא ןגיואוועג דייר עלַא יד ןבָאה רעטומ סרומ ןַאירַאמ ןופ ןרעיוא

 ,טייקכעלטרעצ רעקירעיורט ַא טימ
 יד ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה רומ ןַאירַאמ סָאו רעדיל רעכיב ריפ יד

 וװָא סווילק סנַאמטיהוװ יוו ,שינַאקירעמַא ױזַא ןענייז ,רָאי קיצנַאװצ עטצעל

 ןיא ןענישרעד זיא "סנָאשיעװרעזבָא; ןעוו .טייצ ןייז ןיא ןעוועג זיא "סערג



 209 רומ ןַאירָאמ

 ןטשרע םעד ןיא לוק ןגייא ריא טנעקרעד טינ עקירעמַא ךָאנ טָאד ,5
 ,טייקירעגינ טימ טרעהעגנייא ךיז טָאה יז רָאנ ,ןירעטכיד רעד ןופ ךוב
 ןעו רעבָא .םיטש רענעגייא רעד ןופ דרָאקער ַא וצ ןייא ךיז טרעה ןעמ יו
 עקירעמַא ןיוש טָאה "סעליהדרעווענ, ךוב ריא ןענישרעד 1944 ןיא זיא'ס
 -עמָא יד ןביוהרעד טייצ רעצנַאג רעד ךרוד טָאה רומ ןַאירַאמ זַא ,טסואוועג
 ךרוד טדערעג רומ ןַאירָאמ טָאה ָאד .טייקכעלנעזרעּפ עשירעפעש רענַאקיר
 טלקיװעג ,דײר ןיא דייר טלגיּפשעג טָאה יז .רעדיל קיצעביז עטלייצעג

 ןכָארבעצ סע ןֹוא תוטשּפ רענַאקירעמַא יד ןעמונעג טָאה יז ,דייר ןופ דייר
 טָאה ,טלעטשעגנעמַאזוצ קירוצ סע טָאה יז זַא ןוא ,םיקלח עטסנעלק יד ףיוא
 קינכעט יד .תוטשּפ ןופ טיעטס ריַאּפמע ןַא זיא עקירעמַא זַא ,ןעזעג ןעמ
 טימ דיל ַא ףיוא טױב יז .עלַאנָאיצַאנ ַא זיא רעדיל סרומ ןַאירַאמ ןופ

 עשינַאקירעמַא ןופ גנוגיינ רעטשנעבעג רעד טימ ןוא ןעלטימ עשירענישזניא
 םעד ןיא רעבָא ,עקירעמַא ןעמ טעז דיל ַא סריא ןיא .קינַאכעמ וצ רעגניפ
 זיא ס .עקירעמַא ןעמ טליפ ןרעה םעד ןיא ןוא ,עקירעמַא ןעמ טרעה ןעז
 ןופ טלעטשעגנעמַאװצ טרעוװ סָאװ ,סעצָארּפ רעטריצילּפמָאק'ךַאפיירד ַא
 ַא ,ךוב ַא ןופ ץַאז רעטנכייצרַאפ ַא --- ןטייקיניילק עקיטומטוג ןוא עדלימ
 רעטרעהעגרעטנוא ןַא ,ךוב-ןטסירוט ַא ןופ טָאטיצ ַא ,גָאלַאטַאק ַא ןופ טרָאװ
 ןוא ,קנַאדעג רענעמוקעגקירוצ ַא ,ךיילגרַאפ ַא ,גנונָאמרעד ַא ,ךערדּפשעג
 ,קיטראפ טרעוו סע ןעוו ןּוא .דיל סָאד טיובעג טרעוו ןפָאטש עלַא יד ןופ
 טיול ןפַאשעג זיא'ס ןוא ,לָאבסיעב יוװ ,לַאנָאיצַאנ יוזַא זיא סע זַא ,ןעמ טעז
 ןטצעל ןופ ףיולרַאפ ןיא עקירעמַא ןיא ןרָאװעג ףייר ןענייז סָאװ ,ןצעזעג

 ,טרעדנוהרָאי לטרעפ

 עצנַאג יד .טסנוק שכעלנעזרעּפ ַא טסנוק סרומ ןַאירַאמ זיא ךָאד ןוא

 לַאנרושז ןטימ עקירעמַא ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,עיזעָאּפ ענרעדָאמ

 -יטסייג ןופ ןוא טייקנדירפוצמוא ןופ טקודָארּפ ַא ןעוועג זיא ,"ויווער לטיל,

 טייקנדירפוצמוא יד טָאה רומ ןַאירַאמ רעבָא ,טײקטלצרָאװעגסיױא רעק

 ךימ ןוא ןיקסנעזדָארג טָאה יז סָאװ טימ ,רעדיַאסילּפע יו טשימייהרַאפ ױזַא

 טָאה יז .זיוה ריא ןופ לעוש יד ןטערטרעכבירַא םייב ךיילג ןעוועג דבכמ

 ,עזיו עשיאעּפָארייא ןייק ןבָאה טפרַאדַאב טינ טייקנדירפוצמוא רעד רַאפ

 שינעכוז עשיטעָאּפ ריא טָאה יז רָאנ ,טָאילע .ס .ט רעדָא ,דנוַאּפ ַארזע יו

 ןאיראמ ןיא ראפרעד .סנעמַארעּפמעט רענַאקירעמַא םעד טימ טרינָאמרַאה

 ענרעדָאמ סָאד .עקירעמַא רעקיטנייה רעד ןופ ןירעטכיד יד ןרָאװעג רומ

 טקודָארּפ ַא ןעוועג זיא ,עקירעמַא ןגעק טלָאװער ַא ןעוועג זיא סָאװ ,דיל

 סע טָאה רומ סימ יו ,הפינח ןופ טייז עקניל יד זיא סָאװ ,םזיכָאנס ןופ

 -- טריזירעטקַארַאכ ןייפ ױזַא

 141581מ86 ?ם6 1669 04 646 זמפמ 800ט6;

 141041006 16 1206 01 406 תמהמ 2610.
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 טלָאװער ריא ,עקירעמַא ןרָאװעג זיא דיל ןרעדָאמ סרומ ןַאירַאמ רעבָא
 רעלַאנָאיצַאנ זיא סָאװ ,טלָאװער רענַאקירעמַא ןַא רָאנ ,עקירעמַא ןגעק טינ זיא
 ,רעפסָאמטַא רעשילַארָאמ רענעגייא ןַא ןיא טבעל סָאװ ןוא סערגָארּפ

 בָאה ךיא סָאװ ןופ ,"סעלוקריוה וװָא סרָאביעל ידע ,דיל ןבלעז ןיא
 ,סיוא ןירעטכיד יד טיירש ,םזיבָאנס ןופ עיציניפעד עקידרעירפ יד טכַארבעג
 זיא'ס זַא ןוא ,לַאטש-ריזח םעד ןופ ,טלעו רעד ןופ קנַארק ןענייז רימ זַא
 טינ זיא רעגענ רעד זַאק ,טלעװו יד ןענרעלוצסיוא רעווש-שיסעלוקרעה
 ,"קיצייג טינ זיא דיי רעד זַא ,לַאטורב

 ןלעבער רענַאקירעמַא-יטנַא יד סע ןענייז רעגענ םעד ןוא דיי םעד ןופ
 ןפיוא רומ ןַאירַאמ זיא ןבילברַאפ .עּפָארײא ןענעפנח וצ ןפָאלטנַא שיבָאנס
 יז זיא רַאפרעד .,עקירעמַא ןיא טעברַא עשיסעלוקרעה ריא ןָאט וצ ןטסָאּפ
 סוָאלעפגנָאל ןופ טסייג ןיא יז זיא רַאפרעד ,רוגיפ עלַאנָאיצַאנ ַא ןרָאװעג
 תוכפתשה סטנעיירב ןופ ,לגניי סיוורָאב סרעיטיהוו ןופ ,דימש ןשיפרָאד
 -רעמע ןופ ,עביל-ןשטנעמ סנַאמטיהוו ןופ ,עביל-רוטַאנ סוָארָאהט ןופ ,שפנה
 ,טײקכײר-לַאטעד רעשיגַאמ סליוולעמ ןופ ןוא לַארָאמ סנָאס

 ןיא טײקשיטעָאּפ ,טײקשיטעַאּפמוא ךָאנ טקנעב טעָאּפ רעתמא רעדעי

 "רעטרעוו ןטצענערגַאב ַא וליפא טָאה עיזעָאּפ ,טמיטשַאב ןוא טצענערגַאב

 טכַארט טעָאּפ ַא ןעוו .רוטיװַאלק-גנומיטש עטצענערגַאב ַא ןוא לַאװסיוא
 טײהנעגנַאגרַאפ ןופ ,עיצידַארט ןופ ןענימרעט ןיא רע טכַארט .,טשיזלעָאּפ ןופ

 ַא ןעו .טפמעקעגסיוא ןבָאה ןטעָאּפ תורוד ענעגנַאגרַאפ סָאװ ץלַא ןופ ןוא

 ךָאנ טקנעב רע ןעוו רעבָא ,חסונ ךָאנ רע טקנעב ,עיזעָאּפ ךָאנ טקנעב טלָאּפ

 ,ןטייקכעלגעממוא עטסטיירב ןוא עטסיינ עמַאס יד ךָאנ רע טקנעב ,עיזעָאּפמוא

 רעטרעוו עטכייפ יד ןופ לייוו ,רעטרעוו ענעקורט ךָאנ טקנעב טעָאּפ רעתמא ןַא

 ,שיטעָאּפ, טיירג ַא ךעלנייוועג טניימ ,טרָאװ טכייפ ַא ,ליפעג טימ שממ טסיג
 ביל ןבָאה ןטעָאּפ עתמא .רעטרעוו עכלעזַא ןופ ןכייוו ןטעָאּפ ןוא ,טרָאוו

 -עבעלּפ רעד ןופ טייקנייש ןפַאש וצ ביל ןבָאה ייז .ןושל ךעלשטנעמ סָאד
 ךיז ןביג סָאוװ רעטרעוו ענשַאּפערָאה ,עקידתונשקע ןופ ,טייקניישמוא רעשיא

 "סמעָאּפ דעטקעלעס, ןיא "ירטעָאּפ; דיל ריא ןיא .רעטנוא טכייל טינ
 -- ציזעָאּפ ןגעוו רומ ןַאירַאמ טגָאז

 1, ?סס, 6151146 19; 1866 216 (םנתפפ 1820 216 1ז0קס/18מ9 םסעסם4 1

6015 86616. 

 טינ זיא רומ ןַאירַאמ זַא ,רָאלק טרעוװ דיל םוצ גנוקרעמַאב רעד ןופ
 ,ץלַא ךעלטנגייא זיא עיזעָאּפ זַא ,טרעלקרעד סָאװ ,ןעיָאטסלָאט טימ םיכסמ
 שממ טרעװ רומ סימ ."רעכיב-טסקעט ןֹוא ןטנעמוקָאד-טפעשעג/? ץוחַא
 רעכיב-סטפעשעג ןיא ןליפא עיזעָאּפ ןעז וצ טייקכעלגעמ רעד ןופ טציירעג

 יז טזיוו ,טקעריד טינ סָאד טזייו יז ביוא ןוא .רעכיב-טסקעט ןיא ןוא
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 ןענייז רעכיב-טסקעט ןופ ןגוצסיוא ןוא ןזַארפ עשיטסיטַאטס יו ,טקערידמוא
 גנוגערנָא יד יװ ןוא ,רעדיל עריא ןיא לגיצ עקיטכיזרָאפ יד ןרָאװעג

 ַא רָאנ ,עקידנרילומיטס ַא רָאנ טינ זיא ןלַאװק עשיאַָאזָארּפ עכלעזַא ןופ
 ,דיל ןופ גנוניישַאב עטקעריד

 ענעפורעג ױזַא ןוא עטרַאה עלַא ןופ ןירעצישַאב יד שממ זיא רומ ןַאירַאמ
 טמוק יז .ןעגנולכיורטש יוװ סיוא ןדיימ ןטעָאּפ סָאװ רעטרעוו עשיאַאזָארּפ
 יז טניפעג ןבליז יד ןיא ןוא ןבליז ףיוא ייז טכערבעצ ןוא ייז וצ טנעָאנ וצ
 ןיא עזָארּפ רעד ןופ גנוקריוו יד טינ ןעגנילקרַאפ סָאװ ןעמַארג עכעלרעניא
 -- דנַאטשוצ ןעיור ןיא זיא דיל רעדעי .קיטכיוו רעייז זיא סָאד ןוא ,דיל
 ךיז טניפעג ,ץרא םעד טימ "סעּפע טוט; רעטכיד רעד רעדייא ,עזָארּפ
 ייווצ ןעמַארג וצ טכייל לָאמטּפָא זיא'ס .דנַאטשוצ ןשיאַאזָארּפ ַא ןיא דיל סָאד
 רומ ןַאירַאמ רעבָא .עיזעָאּפ ןרעװ םינּפל לָאז עזָארּפ רעד ןופ זַא ,תורוש

 ריא ןופ לייט ןשיאַאזָארּפ םעד יז טעבראַאב רעירפ .טעברַא עטלּפָאט טוט
 ץזָארּפ יד יז טלדנַאװרַאפ רעטעּפש ,עזָארּפ עטוג ןופרעד טכַאמ ןוא דיל
 ,קיטכיוו ריא זיא דיל ןופ טנעמעלע רעשיאַאזָארּפ רעד לייוו ןוא ,דיל ַא ןיא
 וצ ַא טימ רעדָא ,םטיר ןקיפיואנביוא וצ ַא טימ טינ םיא יז טגנילקרַאפ
 ןענייז יז רעבָא ,רעדיל רשפא ןענייז רעדיל ענעמונעגנָא ךס ַא .םַארג ןטכייל

 .עזָארּפ עלעװלָאװ

 .רעטרעוו עטדערעג ןוא עטושּפ עלַא יד טביוהרעד ןוא טמענ רומ ןַאירַאמ
 זיא רעטרעוװ עשילגנע ןָאילימ רעבלַאה רעצנַאג רעד זַא ,שוריפב טזייוו יז

 -סיאיעסע ,ענעקורט יד ביל יז טָאה טּפיוהרעד רעבָא ,עיזעָאּפ רַאפ לַאירעטַאמ

 ןעמ --- ךיז ןופ ןײלַא ןעגניז סָאװ יד טינ ,עשירעגָאז יד ,רעטרעוו עשיט
 עריא סיוא יז טלעטש לָאמטּפָא .קע ןשיטעָאּפ ןפיוא ןטערטנָא זיולב ייז ףרַאד

 זַא ,טזייו יז ,גנונדרָא רעשיפַארגָאּפיט רעדנוזַאב ַא ןיא רעטרעוו ערעווש
 -- רעכיב-רעדיל ןענייז ןעמעלַא ךָאנ ,ןח ןכעלרעסיוא וליפא ןגָאמרָאפ ייז
 יוװ ןייז ןלָאז ןיילַא ךיז רַאפ רעטרעוו יד זַא ,ליוו יז .רעטרעוו עטקורדעג
 -ַארַאּפ לָאז ןעמ ביוא ,"םי ןטלָאמעגסיױא ןַא ףיוא ןפיש עטלָאמעגסיוא;
 ןרילעּפַא רעטרעװ עטקורדעג עריא .טייקכעלדליב סעשזדירעלָאק ןריזַארפ

 .רעיוא ןטימ ייז טרעה ןעמ רעדייא ךָאנ ,גיוא םוצ ךיילג

 ןענייז יז .עטרעהעג יו ןעמַארג ענעעזעג רעמ ןענייז ןעמַארג סרומ
 רעביא טפַאשרעה עצנַאג יד ןבעג טינ ייז ליוװ יז לייו ,עליטש רעייז

 ,שעלרַאפ ַא ןוא ןָא דניצ ַא ךיז טיג'ס .רעטכיל טמַארג יז .הרוש רעד
 -רעד זיולב רעווש זיא ,ןירעטכיד רערעווש ַא ןופ קורדנייא םעד טיג סָאװ ,יז
 -ָאסַא טביירש יז .טיובעגפיוא טריצילּפמָאק ןענייז ןטייקטכייל עריא לייוו ,רַאפ

 ,דישַאב םעד ךיילג רָאנ ,םולח םעד טינ לָאמנייק טיג יז רעבָא ,וויטַאיצ

 רעד .םולח ַא ןופ עירָאגאמסַאטנַאפ רעד טימ לופ זיא דײשַאב רעד ןוא
 ,טרָאװ ןטייווצ ןפיוא תוניבמ טימ ,טרָאװ ןפיוא תוניבמ טימ טלקניפ דײשַאב
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 יד ףיוא ּפָא ךיז טלעטש יז .,טרָאװ ןטשרע ןטימ טריניבמָאק טרעוו סָאװ

 רָאנ טינ טרעוו סָאװ ,לַאטעד רעדעי ףיוא ןָא טזייוו ןוא ןטייקיניילק עטסנעלק
 ביוא .טכַארטעגמורַא רָאנ ,טכַארטַאב רָאנ טינ ןוא טכַארטַאב רָאנ ,ןעזעג
 ןוא ןגָאז טנעקעג טָאה יז סָאװ ץלַא םעד ןגעוו יז טגָאז ,סעּפע טזייוו יז
 ןטסדנימ םוצ טגנערב יז .ןענָאמרעד טנעקעג ךיז טָאה יז סָאװ ןיא ץלַא
 ,םרָאפ רעטריסנעדנָאק ַא ןיא ,טייצ ריא ןופ רוטלוק עטלמַאזעגנָא יד עלעקניוו
 רעדיל יד ןופ ךס ַא וצ ןציטָאנ עריא ןיא .,וטפיוא-טּפיוה ריא זיא סָאד
 -ַאב עטּפוזעגנײרַא-קילעפוצ ליפיוו ןוא גנודליב ליפיוו ,טָארוקַא יז טזייוו
 סָאמ עטסכעה יד זיא סָאד .דיל ריא ףיוא טצונרַאפ טָאה יז ןעגנוקרעמ
 ןטעלג ייז רעבָא ,עבלעז סָאד ןעוט רעטכיד עלַא .טייקכעלרע עשירעטכיד
 עדמערפ סָאד זיב ,דיל ןופ טסקעט ןיא ןיירַא סע ןטענק ןוא ןיירַא סע
 האנה דָארג טָאה רומ ןַאירַאמ רעבָא .סנגייא לסיב םעד ןיא טדניװשרַאפ
 רעסָאװ סָאד טגיל ןטנוא .,רעסַאװ ןפיוא למיוב יוװ ,דיל ַא סריא ןזייוו וצ
 ןביוא ןוא ,טייקטרידוטש ,טייקטדערעג ,טייקטרעהעג ,טײקנזעלַאב ריא ןופ
 גנושימנעמַאזוצ-טשינ רעד ןיא ןוא ,דיל ריא ןופ למיוב רעד םורַא טמיוושו
 ןעמָאזצ ,רענעיײל םוצ טמוק דיל ריא .טייקנייש עקיטרַאנגייא ןַא טגיל
 טלָאװ יז יו זיא'ס .דיל סָאד טגערעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןעגנומיטש יד טימ
 יז רעבָא ,סיוא סע טעז טושּפ ױזַא ,רעדיל ןביירש ןענרעל טלָאװעג שממ
 -ןואווַאב רָאג זיא דיל ַאזַא ןופ קורדנייא רעד ,עטרעקרַאפ סָאד טכיירגרעד
 ,טעברַא רעלַאסָאלָאק רעד רַאפ גנורעד

 רעקיטרַאנגײא ןַא טימ טפָא ןריסערעטניארַאפ רעדיל סרומ ןַאירַאמ
 ריא טפיול רָאנ ,לײװגנַאל יד סיוא טינ לָאמנייק טדיימ יז ,טייקיליײװגנַאל
 ,טײקטנַאסערעטניא ןיא לײװגנַאל ןופ עטרעקרַאפ סָאד .ןגעקטנַא ךיילג
 טונימ ַא ,טונימ ַא ןופ רעטײלּפָא-ץילב רעד טרעוו הרוש ַא .טײקטנַאזומַא

 ,סיױא טרעװ ןוא טנערברַאפ טרעוו טונימ יד רעבָא ,ןייז ןוא ןעמוק ליוו
 זַא ,דיל ןיא ָאד זיא טייצ זַא ,ןעמ טעז דיל סרומ ןַאירַאמ טנעייל ןעמ ןעוו

 ,סעילַאװכ ןגעקטנַא טמיווש ןעמ יוו ,טייצ ןגעקטנַא שממ טמיווש דיל סָאד
 רעטדנעוושרַאפ ןיא טינ ןוא טייצ רעטבעלעג ןיא טבעלעג זיא ךיִל סרומ
 .טיצ רעטבעלרַאפ רעדָא

 םעד ןיא ,קיזומ ןיא רָאמוה וצ ךעלנע רעמ זיא רָאמוה סרומ ןַאירַאמ
 זַא רעדָא ,רָאמוה טימ לופ זיא טעטרַאװק ַא סנעדייה זַא ,ןגָאז רימ יוװ ןיז
 טּפיוהרעד ,ךעלקיטש עשיסדנוק טימ לופ זיא עינָאפמיס עטכַא סנעװָאהטעב
 רעדייא םרָאפ טימ ןדנוברַאפ ףיט זיא סָאװ רָאמוה ַא זיא'ס ,לייט רעטייווצ רעד
 ,טַאטיצ ַא ןעגנערב ךרוד רָאמוה יז טכיירגרעד לָאמטפָא ,טלַאהניא ןטימ
 טַאטיצ םעד ןצונסיוא ריא ןיא רעבָא ,טסנרע ןלופ ןיא טניימעג זיא סָאװ
 "נזדנעג; עטקעריד ךרוד יז טזיױו ללכב .לכיימש רענעטלַאהַאב ַא טגיל
 ןופ ןענרעל ףיוא קנופמ ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק זיא יז זַא ,"ךעלסיפ
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 טסיצילבוּפ רעד זַא ,טזיױו ןוא םזילַאנרושז רעקיטש טגנערב יז .םענעי
 ,שיזעָאּפ וצ רעטנעענ זיא סָאװ ,טרָאװ עכעלפערט סָאד טפָא טגָאמרַאפ
 ַאזַא ןבעװאוצנירַא טינ ךיז טמעש יז ,ןייז ילכ עשיטעָאּפ עטיירג ךס ַא יוװ
 תופתוש ַאזַא ךרוד טרעוו סָאװ ,דיל ַא ןופ עיצקורטסנָאק רעד ןיא לאירעטַאמ
 .רעשינַאקירעמַא ןוא רעשיטַארקָאמעד

 רעייז רעבָא ,ןדיי רומ ןַאירַאמ טנָאמרעד לָאמ עכעלטע עטלייצעג זיולב

 שיאערבעה ןגעוװ עביל סיורג טימ טדער יז ןוא םיאיבנ יד יז טנָאמרעד טפָא

 -גולק רעטמיורגלימרַאפ ןייז ןגעוו ,ברעוו ןשיאערבעה ןגעוו טּפיוהרעד ןוא
 רָאי עכעלטע טימ ןטלַאהעג טָאה יז סָאװ ,עיזעָאּפ ןגעוו טַארעפער ַא ןיא .טפַאש
 עשילביב עטקַאזקע יד ןרירטסוליא וצ לאינד ןופ קוסּפ ַא יז טגנערב ,קירוצ

 טימ ןעגנוגעווַאב עשיזיפ עכעלטע ןבעגוצרעביא חוכ םעד ,טסנוק-גנורעדליש
 קיזומ-רעמַאק םעד ןיא .טײקכעלטקניּפ ןוא טייקצרוק רעטסקיצילב רעד
 -גנורעדליש עשילביב יד ןעגנַאפ יז ליוו "ןדיווס םָארפ שודירעק יע , דיל
 רענילקורב ןיא ,עטערַאק רעד ןופ קעװַא ןּפיה ןעקנַאדעג עריא .טּפַארק
 קרַאמנעד ןוא ,קרַאמנעד ןדעוװש ךרוד ןוא ,ןדעווש טעזרעד יז ןוא ,יעזומ
 ,םיטילּפ עשידיי יד ץוש ןבעג סקרַאמנעד ךרוד יז טעז

 -גשיורַאב ןייק טינ ,עיגילער ןופ ןייוו יו ךַאז ַאזַא ןַארַאפ רעכיז זיא'ס
 זַא .רעקידנקיאורַאב ַא רָאנ ,רעקידנעיירפרעד ןייק טינ וליפא ןוא רעקיד
 ןגעוו ןדייר ,לסיבַא ןכַאל ןעמ געמ ,זײװנּפָארט ןייו םעד םעוט זיא ןעמ
 ןופ יו ,זיא קורדנייא רעד רעבָא ,ןכַאז ןוא ןשטנעמ ןפורקירוצ ,ןטייקיניילק
 ןטשרע ןפיוא טרַאװ ןעמ תעב ,בירעמ ןוא החנמ ןשיווצ ,לוש ןיא סעומש ַא
 ןַאירַאמ ןיא ןסעזעג ןענייז רימ ןעוו ,ןעקנורטעג רימ ןבָאה ןייוו ַאזַא .ןרעטש
 טלקיוװעג ךיז טָאה זיוה ןיא רעבָא ,טייצ-גָאטימ ןעוועג טשרע זיא'ס .זיוה סרומ
 עלַא ןענייז רימ זַא ,טכודעג ךיז טָאה לָאמטפָא ,טײקיטכַאנרַאפ עליק ַא
 ןופ ןרעיױט יד ייב ,םיפוג יד ןופ ןָאטעגסיױא ןציז סָאװ ,ןכערּפשעג זיולב
 רעבָא ,שיזיפ ןעזרעד טינ ךָאנ ךיז ןבָאה רימ לייוו ,עלַא ןדייר רימ .ןזע-ןג
 ןוא .ךעלעילַאװכ עניילק יו ןעקסעילּפ ןוא ךיז ןרעטנָאלּפ דייר ערעזדנוא
 ןענייז ,ןעוועג ןענייז דייר יד ןיילק יו רעבָא ,דייר עניילק טדערעג ןבָאה רימ

 סרומ ןַאירַאמ --- ןעמַאזוצ ,ןכַאז ערעטערג ןופ ךעלצירּפש עניילק ןעוועג עלַא ייז
 ןַאירַאמ יו ןעוועג רימ ןענייז --- ךיא ןֹוא רומ ןַאירַאמ ,יקסנעזדָארג ,רעטומ
 טנעקעג טלָאװ ןיילַא ןירעטכיד יד זיולב .יובפיוא ןופ סעצָארּפ ןיא דיל ַא סרומ

 ,דיל ץנַאג ַא ןכַאמ ייז ןופ ןוא ןלייט יד ןלעטשנעמַאזוצ

 עקיטכירפיוא קידנגייצרעביא סָאד זַא ,טליפרעד ךיא בָאה זיוה ריא ןיא
 -ער עשיטנַארעּפסע ןַא ,עיגילער ןופ ןייו רעד זיא רעדיל סרומ סימ ןיא
 ןופ סעּפע ךָאנ רעטמיטשַאבמוא רעד זיא סָאד סָאװ ,ןגָאז וצ יױזַא ,עיגיל
 ַאדיע טנָאמרעד ריא בָאה ךיא ןעו .רעדיל עטושּפ-טריצילּפמָאק עריא
 קוק ַא לָאמ ןטשרע םוצ יז טָאה ,"ושזד יד דלָאהיב; דיל סנָאסקעשזד
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 -רעוו קירוצ-ןוא-ןיה ןופ ןגיוא טימ טינ ,טסעג עשידיי עריא ףיוא ןבעגעג
 ןעמוקעג ןיז ןפיֹוא אמתסמ ריא זיא'ס .ןגיוא עכעלשטנעמ טימ רָאנ ,רעט
 ,ןייז ןעק'ס ,"?ןעמעוו טעװעטַארעג טָאה רעוא :קורדסיוא רענעגייא ריא
 יז זיא רשפא ?ןעמעװ וצ ןעמוקעג זיא רעוו ,טגערפעג ךיז טָאה יז זַא
 ריט רעזדנוא טנפעעג ,זדנוא וצ ןעמוקעג עקַאט ,רעטומ ריא טימ ןעמַאזוצ

 :טגָאזעג ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא
 !ןייז ריא טלָאז טסיירטעג

 ,קעװַא דלַאב טינ ןעמ טייג גָאז ַאזַא ךָאנ לייוו .ןעגנַאגעגסױרַא טינ ןוא
 ,ןגייוש סנרעדנַא ןיא רענייא ,םַאזגנַאל טייגרַאפ ןעמ ןוא ךיז טצעז ןעמ רָאנ

 ןַאירַאמ זַא ,ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא זיא ,ןדייר רעזנוא ןופ ףיולרַאפ ןיא
 רעזדנוא .ןעניישרעד לָאז "ושזד יד דלָאהיב , זַא ,ןפלָאהעג ךס ַא טָאה רומ
 ןקירדרעטנוא טינ ךוב  ַאזַא רָאט ןעמ ןוא ךוב סָאד ןעוועג םרוג טָאה טייצ
 ןוא ?קילבָאּפער וינ , יד טרינָאפעלעט יז טָאה ,ןענישרעד ןיוש זיא'ס זַא ןוא
 זיא ,ןפיוקרַאפ ןעמונעג ךיז טָאה ךֹוב סָאד זַא ןוא .עיזנעצער ריא טקישעג
 .טיוא טפיוק רעזעל רעדעי זַא ,טכודעג ךיז טָאה ריא .,ךעלקילג ןעוועג יז

 ,הבושת טוט ןוא הריבע ןַא
 -ַארָאמ ףיט ַא .טרעכיזרַאפ יז טָאה --- ךוב שירעלטסניק ַא זיא'ס רעבָא

 .ךוב שירעלטסניק ַא זיא ךוב שיל
 סָאװ ,טלייצרעד ןוא לוטש ריא ףיוא ןסעזעג זיא רעטומ סרומ ןַאירַאמ

 -רַאפ יד ןגעוו ,טַאהעג ןבָאה רעטכָאט ריא ןוא יז רעטניוו ןרעווש ַא רַאפ

 טימ ,טיירפעג ךיז טָאה יז ןוא ,טגָאלּפעג יז ןבָאה סָאװ ,ןתאלוח ענעדייש
 זיא יז .ָאד זיא רעטכָאט ריא ןוא ָאד זיא יז סָאװ ,טײקרַאבקנַאד רעפיט
 עשיפיצעּפס עריא זַא ,טרעלקרעד ריא בָאה ךיא ןעוו ,ךעלקילג שממ ןעוועג
 | ,םימי תכירא וצ הלוגס ַא ןענייז ןטייהקנַארק

 רומ סימ טגָאז ,"סמעָאּפ דעטקעלעס; ,ךוב טייוצ ריא ןופ ףוס םוצ

 ןַארַאפ זיא עילימַאפ רעטנעָאנ ריא ןיא זַא ,גנומדיוו רעמינָאנַא ריא ןיא
 ךוב ןיא זיא'ס ביוא ןוא ,"רעגייטש ןסיוועג ַא ףיוא טכַארט סָאװ , רעצימע
 ןוא ןטכַארט סָאד טרעהעג ,ןכות ףיוא רעדָא ,קנַאדעג ַא ףיוא טיײדנָא ןַא ןַארַאפ
 ךיז בָאה ךיא ןעוו ."ןצימע; םעד וצ ,עזַארּפ עטקעריד יד וליפא לָאמטפָא
 ןענַאטשרַאפ טשרע ךיא בָאה ,רעטומ סרומ סימ ןופ דייר יד וצ טרעהעגוצ
 .גנומדיוו יד

 -עג ןוא רעסַאוו ַא ייב ןסעזעג טלָאװ יז יו טדער רעטומ סרומ ןַאירַאמ
 רעד .ןזיירק ערעסערג ןוא עניילק טלבריוועגפיוא ןוא ךעלדנייטש ןפרָאװ

 ךרוד ןעמַאזוצ ךיז ןטלַאה רעטרעוו יד ןוא רעשילביב-טכע ןַא זיא ליטס

 ןוא ךיז רַאפ רומ סימ טרעה ,טדער יז זַא .,טייקסטוג ןוא טײקמערַאװ
 ךיוא ךיז ןבָאה רימ רעבָא .ןייג ןרָאלרַאפ טינרָאג לָאז סע ידכ ,זדנוא רַאפ
 רָאנ טינ ,טייקשידיי ריא ןגעו טדערעג טָאה רעטומ סרומ יו ,טרעהעגוצ
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 ,יןטימעס עלַא רימ ןענייז קיטסייג, זַא ,טסּפױּפ ןקידרעירפ םעד ןֹופ ןיז ןיא
 טכַארבעגסױרַא טָאה יז .יורפ עשידיי ַא יוװ --- ,רעקיצרַאה ןוא רעטושּפ רָאנ
 גונעג ןעוועג טשינ טלָאװ יז זַא ןפוא ןקידרעטַאלפ ריא ףיוא קנַאדעג םעד
 ,קיטכירפיוא ןוא טושּפ טליפעג טינ ךיז טלָאװ יז ןעוו ךעלטסירק

 ןגעוו ,טנגעג רענילקורב רעניילק ריא ןגעוו טדערעג טָאה רומ ןַאירַאמ

 -רָאטס ידנעק םעד ןגעוו ,רעּפיק:רָאטס ידנעק םעד ,רעדיינש ןשידיי םעד

 יד -- גניר םענעטנעמיד ריא ןרָאלרַאפ טָאה סָאװ ,בייוו קידנענייוו סרעּפיק

 ַא ןכַאמ ןוא זיוה וצ זיוה ןופ ןייג ייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה ןירעטכיד

 ריא ןגעו ;טכוזעגּפָא ךיז טָאה גניר רעד סָאװ קילג ַא --- "ןָאשקעלָאק;

 ײז זַא רעדניק יד ןייז ךירדמ ןלָאז ייז זַא ,םינכש עשירייַא יד ןייז ךירדמ

 ךיז ליוו סָאװ ,דניק סרעּפיק-רָאטס ידנעק ןשידיי םעד ןגָאלש טינ ןלָאז

 ,טנגעג רעדמערפ רעד ןיא ןליּפשנײרַא

 רָאג ןיוש זיא'ס ,טרזחעגרעביא יז טָאה ,סענזיב ערעייא ָאי זיא'ס רעבָא

 יז ןעוו ןדנוצעגנָא טכייל ךיז טָאה טיוה עטרַאצ ריא ןוא --- סענזיב ערעייא

 סָאװ ,םינכש עכעלטסירק עריא טרסומעג ףרַאש טָאה יז יו ,טלייצרעד טָאה.

 ,םעד רַאפ טײקכעלטרָאװטנארַאפ רעד ןֹופ ןעלסײרטּפָא טלָאװעג ךיז ןבָאה

 .סַאג רעד ףיוא ןעוט רעדניק ערעייז סָאװ

 -רעטניה ןשילַארָאמ םעד טליפרעד ךיא בָאה רומ ןַאירַאמ ייב זיוה ןיא

 ךיוא בָאה ךיא ןוא ,ןילּפיצסיד עשיטע ריא ,רעדיל עריא ןופ טנורג

 יװװצ ףיֹוא ןליּפש טנעה רָאּפ ייוצ .עיצַאריּפסניא עטסערג ריא ןעזרעד

 .רעטכָאט ַא ןוא עמַאמ ַא -- עיציזָאּפמָאק ךַאב עזעיגילער ןייא סָאנַאיּפ
 רעייז ןטלַאה ךעלרע טסלָאז ,ןעמַאמ ןייד ןוא ןטַאט ןייד ןטלַאה ךעלרע טסלָאז

 ןצימע םעד ןופ טרָאװ סָאד ןעמענ טסלָאז ,ןביוהרעד סע ןוא טרָאװ
 "ט/עתס ?םומאפ ות 2 ם21910012/ טהש."

 רעסיורג רעד וצ ,גנוניואו רעמורפ ,רעליטש רעד ןופ ןריפסיורַא סע ןוא

 םייהנעגוג ַא טימ דייר ענעטלַאהעג-ךעלרע סעמַאמ רעד טרעַאב סָאװ ,עקירעמַא

 ַאיו ענעגייא ןַא ,געוו סטעָאּפ רעדעי יװ זיא געוו סרומ ןַאירָאמ .זיירּפ

 ,טייצ רעזדנוא ןופ תוטשּפ ַא וצ ,תוטשּפ רענענופעג ןגייא ןַא וצ ַאזָאראלָאד

 ,טײקטריצילּפמָאק רעצנַאג רעזדנוא ןופ סיוא ךיז טריזילַאטסירק סָאװ

 טינ ירמגל ךיז טכַארטַאב יז זַא ,טרעכיזרַאפ רימ טָאה רומ ןַאירַאמ

 ,סוָאלעפגנָאל אנקמ זיא יז זַא ןוא ןירעגנַאפנָא ןַא זיא יז רָאנ ,טעָאּפ ןייק רַאפ

 ,רעדיל סליוולעמ ןַאמרעה ןוא סרעיטיהוו

 ֹוצ ןייז טרעוו לָאז סָאװ ,ןבירשעגנָא טינ הרוש ןייא ןייק ךָאנ בָאה'כ

 תוטשּפ רעד וצ טנעָאנ רעדָא ,רעדיל עויטקעּפסָארטניא סליוולעמ ןבעל ןייטש

 סוָאלעפגנָאל ןופ

 יישמסס!/ 106 80ע086109 60650מג010 66"



 ןעמונעג ךות ןיא 410 -

 .ןבירשעגנָא ןעוועג ןטלָאװ וָאלעפגנָאל רעדָא ליוולעמ יצ טינ סייוו'כ

 : תורוש עטושּפ עכלעזַא
 1{ שס ץ66 165006 18621--08056 שמס 216 21176 10 26 16503664--

 3ֵש6 8111 2816 גמ 6629 226 2664 10 2584 0031861068 שם80 6031 06

 16560166 רשמסמג.

 עריא עלַא רַאפ רעטעמָארַאב רעקיטסייג רעד ןענייז רעטרעוו יד טָא
 רעדיל עריא רַאפ וליפא ,רעדיל עכעלדנעטשרַאפמוא ןוא עכעלדנעטשרַאפ
 רעשירעטכיד ריא קנַאד ַא ןענייז סָאװ ,ןריוכט ,טניה ,ץעק ,לגייפ ,תויח ןגעוו
 -שטנעמ רעסיורג ןופ ןרעטסומ רָאנ ,ןעלבַאפ ןייק ןרָאװעג טינ טפַאשגולק
 ,לַארָאמ רעשירעלטסניק ןוא רעכעל

 ןָאםקעשוד ַאדיע

 עמעָאּפ ערעגנעל ַא ןרָאװעג טקורדענּפָא דנַאלגנע ןיא זיא 1943 ןיא
 -קרעמפיוא ךס ַא ןגיוצעג ךיילג טָאה סָאװ ,עידעגַארט רעשידיי רעד ןגעוו
 םענעי רַאפ זיירּפ-עיזעָאּפ ַא טימ ןרָאװעג טנױלַאב וליפא זיא ןוא טײקמַאז
 עשילגנע יד ןבירשעגנָא טָאה --- "ושזד יד דלָאהיב; -- עמעָאּפ יד .רָאי
 - ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ 1944 ןיא זיא דיל סָאד ןעוו .ןָאסקעשזד ַאדיע ןירעטכיד
 ןפורעגסױרַא יהדָאד ךיוא סע טָאה ,ינַאּפמָאק ןעלימקַאמ רעד ךרוד קרָאי ֹוינ ןיא
 : .ןעזפיוא ךס ַא

 טנעייל ןעמ זַא ? גנוכיירגרעד עשירעלטסניק ַא "ושזד יד דלָאהיב; זיא
 רעביא ךיז טיג ןעמ לייוו ,עגַארפ יד ןגערפ וצ רָאג ןעמ טסעגרַאפ ,עמעָאּפ יד
 זַא ,ללכב ןטלַאה סָאװ רעביירש ןַארַאפ .טלַאהניא ןטילגעגנָא םוצ ןצנַאגניא

 -קידעבעל ױזַא ןוא קידנגרָאמ ןוא קיטנייה ױזַא ךָאנ זיא עידעגַארט עשידיי יד
 ,םילכ עשיטעטסע ןיא ןסיגוצרעביא סע עיצַאנַאפָארּפ ַא שממ זיא'ס זַא ,טיוט
 ןוא טרָאװ ןופ טפַאשגרַאק רעדעי רעבָא .םוצמצ ןוא טקַאט ןוא סָאמ זיא טסנוק
 לָאז .טייקיבייא ןיא ליּפש ַא ןוא ײרעטלַאהסיורג עשירעלטסניק ךיוא זיא ליפעג
 עקילייה ליפ ױזַא ןופ ןובשח ןפיוא ,ןבעל לָאז טרָאװ ןייז זַא ,ןלעװ ךיוא דיחי ַא
 טָאה ,ןליפעג ענייז ןופ רעטלַאהנייא רעסיורג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,קילַאיב ? ןטיוט
 טינ טָאה רע .רעדיל ערעגנעל ןבירשעג ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ יד ןגעוי
 סָאװ ,קיטעטסע סנַאמשירפ ןעמוקעגכָאנ טינ זיא רע .ןגירשעג רָאנ ,ןבירשעג
 ענייז עלַא ןבעלרעביא טעוװ "יניסינכח, סקילַאיב זַא ,טגָאזעגסיוארָאפ טָאה

 טָאה רע ןוא ןַאמשירפ יו רעקידתמא ןעוועג זיא קילַאיב .רעדיל עשיאיבנ
 -סיוא .תורצ עשידיי ןגעוו עלעגייפ ַא יו ןרעשטיוושט טינ ןעק'מ זַא ,טליפעג
 -טנזיוט זיא קילגמוא עשידיי סָאד ןעוו ,טציא וליפא זַא ,ךיז טָאה טזָאלעג

 סקילַאיב רעמ ץלַא ךָאנ ןעמ טריטיצ ,ןטייצ סקילַאיב ןיא יו רעסערג ךַאפ
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 רעדיל:-טייצ ענייז ןענייז טציא וליפא .,?"יניסינכה; ןייז יוװ ?ווָארימענ אשמ;
 ,טייצ רעזדנוא ןופ רעדיל ךיוא

 סָאװ ,רַאפרעד סע זיא ךָאנ ךיז ןעקנעדעג רעדיל סקילַאיב ביוא רעבָא
 ךיז ןבָאה ייז ליױו רָאנ ,רעדיל עקיניזטסבלעז ןייק ןעוועג טשינ ןענייז יז

 -עטסע רעייז .תוחילש ַא טָאהעג ןבָאה ייז לייוו ןוא טָארַאב סטָאג ףיוא טזָאלעג

 יד ןופ ןגירשעגסיורַא טָאה סָאװ ,תמא רעקיטעּפמיא רעד ןעוועג זיא קיט
 ַא ןופ ךָאי ןרעטנוא ןבירשעג ךיוא זיא עמעָאּפ סנַאסקעשזד ַאדיע .תורוש
 ,טייקיבייא רעשיסַאלק רעד וצ ךעלדנח ןָא ןוא תוחילש רעסיורג

 ךיז טגיונרַאפ ,"ושזד יד דלָאהיבע ןופ ןירעטכיד יד ,ןָאסקעשזד ַאדיע
 ןטצעל ריא טימ טרעניײטשרַאפ ןילַא טביילב יז רָאנ ,עמעָאּפ ריא ךָאנ טינ

 ןוא ,ךירטש ַא טימ רָאנ ,טקנוּפ ַא טימ טינ וליפא ךיז טקידנע סָאװ ,ץַאז
 -רָאפ זיא ןירעטכיד יד רָאנ ,טקידנעעג טינ טייוו זיא דיל סָאד זַא ,טזייוו
 טינ עמעָאּפ רעד וצ ןעק ןעמ ביוא .ןייוועג ריא ןיא ןרָאװעג טרעווילג
 טגייל ןעמ זַא ןבעגוצ רעבָא ןעמ זומ ,האנה ןופ ףירגַאב םעד ןדנעװנָא
 ףיוא ,דיי ַא ויא ןעמ בוא ,ןוא גנוקידירפַאב לסיבַא טימ ךוב סָאד קעװַא
 | ,טסיירט לסיבַא טימ

 ןוא ענייש טימ טנַאװ חרזמ ַא טנשרי דיי רעטנעגילעטניא רעדעי
 ןטײלגַאב ןוא םיא טימ ןבעל ןעמענ עלַא יד .,ןדיי-טינ ןופ ןעמענ עקיטכיל
 רעקילדנעצ רַאפ טײטשַאב ןעמָאנ רערעיט רעדעי .געוו ןרעווש ןפיוא םיא
 ערעייז טיִמ טירט יד זדנוא ןע'מס'רַאפ סָאװ ,ןעמענ עטיוט רעטנזיוט
 רימ לייוו ,ןעמָאנ-טסיירט ַא ךיוא זיא ןדיי-טינ ַאזַא ןופ ןעמָאנ רעדעי .ןקילב
 סָאװ ,ןדיי-טינ ערעדנַא רעטנזיוט ןופ ןעמָאנ ןיא טדער רע זַא ,ןביולג ןליוו

 זדנוא טרעטצניפרַאפ ןעמ יוװ ןוא זדנוא טקינייּפ ןעמ יוװ ןעזוצ טינ ןענעק
 ןופ ןעמָאנ םעד קיבײא ףיוא ןענעכייצרַאפ שוריפב ןדיי ןגעמ .ןבעל סָאד
 -סיוא ,דנַאלגנע ןיא ,1948 ןיא טָאה סָאװ ,ןָאסקעשזד ַאדיע ןירעטכיד רעד
 -- יירשעג ןטושּפ םעד רעזעל עריא וצ עמעָאּפ ריא ןיא ןגירשעג

 רע ג116 עסט 1686 1867 616.

 ןָאטעג רעמ טינ ןוא ףיוה וצ ףיוה ןופ ןעגנַאגעג טלָאװ רעגניז ַא ןעוו
 עטסערג יד ןעוועג ןיילַא הרוש יד טלָאװ ,ףור-גנונרָאװ םעד ןגירשעגסיוא יו

 עגונב ,האנה טרָאװ םוצ וליפא לסילש רעד רשפא טגיל ָאד ןוא .עמעָאּפ

 טסיב סָאװ ,וד זַא טסליפ וד סָאװ ,םעד ןופ טמוק האנה יד .,רעדיל עכלעזַא
 ,תורצ עשידיי ןגעוו ןייו ַא טיג ןעמ ןעוו רערט רעד ףיוא טכייל יוװ ייס
 טיג טּפַאצ ,תורצ עשידיי ןגעוװ טנייוו סָאװ רעד זַא ןוא ,ןילַא טשינ טסיב
 -כערַאב זיא האנה יד .טימ ךיוא עקַאט טנייוו רָאנ ,ןרערט ןייק ריד ייב
 טפַאשקנַארק רעזדנוא טינ טצונ רעטכיד רעד זַא ,ןליפרעד רימ ןעוו ,טקיט
 .רענייוו ןייק רַאפ טינ ךיז טרימירג רע ןוא טײקפַאלש רעזדנוא ןוא
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 ןענייז ןרערט-םינונחת עריא ןוא דיל ריא ןיא טנייוו ןָאסקעשזד ַאדיע

 ריא טרעוו ,ןביוהרעד-ךיוה לָאמ עלַא טינ זיא טרָאװ ריא ביוא ןוא ,עכעלרע

 ,למיוב רעטוג יו ,טרָאװ קיטכירפיוא ריא ךרוד ,ןעמָאנ רעטוג

 זַא ,ןָא ךיז סיוטש'כ .טנַאקַאב טינ רימ זיא עיפַארגָאיב סנָאסקעשזד ַאדיע
 יהד טסנעגע; : רעדיל גנולמַאז ַא טריא .קיצרעפ רָאי ַא ןופ יורפ ַא ןייז ףרַאד יז
 ַאדיע טָאה 1993 ןיא .קירוצ רָאי עכעלטע טימ םשוד ַא טכַאמעג ךיוא טָאה "ןָאס
 ריא דנַאלגנע ןיא ןירּפ עיזעָאּפ ןלַאנָאיצַאנ םעד ןענואוועג ןָאסקעשזד-
 ןופ לטיּפַאק עטעביז סָאד ןוא ןדיי ןשיװצ טכַארברַאפ יז טָאה טייהדניק
 ַא זיא ,עמעָאּפ רעד ןופ לטיּפַאק עטסקידנריר סָאד זיא סָאװ ,ךוב ריא
 ןדיי עניילק יד ןופ ,טנָאקעג טָאה יז סָאװ ןדיי יד ןופ עירעלַאג-רעדליב
 ,"סנירָאטײנ יד ןופ ןוא סרעדיינש, יד ןופ ,ייז טפור יז יו

 רעגייטש רעד יװ ,סיוא יז טנכער לטיּפַאק ןטירד ןיא לייוו ,ןדיי עניילק
 -ניבור :עטנַאקַאבטוג יד ןענייז ןעמענ יד .,ןדיי עסיורג ןופ ןעמענ יד ,זיא
 ןעמענ עיינ-קידנשַארעביא יד וצ זיב ,ןייטשנייא ,ַאזָאניּפש ,ןָאסלעדנעמ ,ןייטש
 ךיז ןגייל סָאװ ,קילַאיב ןוא שאוהי וליפא ןוא גרובנערע ,שֵא םולש ןופ
 ערעזדנוא ןופ גָאלַאטַאק ןכעלטסירק ַא ןופ גנוצ רעד ףיוא טינ ךעלנייוועג
 ףַאדנַאל ינע ןוא רעטלָאװ וצ טעמדיוװעג זיא ךוב סָאד .ןעמענ עסיורג

 סנָאסקעשזד ַאדיע וצ לסילש רעד רשפא ןענייז ןעמענ ייווצ יד זַא ,ןייז ןעק'ס
 -ַאטַאק ןכעלנייוועג ַא ןיא ,קילַאיב ןוא שאוהי ןעמענ יד טימ טפַאשטנַאקַאב
 םעד ןופ ןעמענ יד ךרוד טפָא טינ ךיוא ךיז ןפרַאו ןדיי עסיורג ןופ גָאל
 ,רעבָא .ָאלימ ןוא גרעבנעש רעקיזומ ייווצ יד ןופ ןוא טסורּפ דיי ןבלַאה
 ןוא רעמערַאװ ךס ַא זיא ןדיי ערענעלק יד ןופ גָאלַאטַאק ריא ,טגָאזעג יו
 עניילק עריא טַאהעג ביל עקַאט טָאה ןָאסקעשזד סימ זַא ,טעז ןעמ ,רעמיטניא
 ןוא סיוויל ,סמואבנעזָאר ,סלעדנַאמ ,סנעהָאק; יד ,סנירָאטײנ ןוא סרעדיינש
 רָאנ ,סרעוטפיוא עסיורג ןייק טינ ןֹופ ןעמענ עשידיי עטושּפ ,"רעטייוו ױזַא
 סָאװ ,אטח ןקיצנייא םעד רַאפ טפדורעג קרַאטש ױזַא ןרעוו סָאװ ,ןשטנעמ ןופ
 ,ליטש ןוא טוג ןבעל ייז ,םענייק ייב ןגיוא יד ףיוא טינ ןסייר ייז .ןבעל ייז
 טינ ןענייז ייז .טפַאשטניירפ רַאפ רַאבקנַאד ןענייז ןוא ןכַאל ןוא ךיז ןעיירפ)
 ןָאסקעשזד ַאדיע ןזָאל ןדיי עניילק יד טָא .טעדליבעג וצ טינ ןוא גולק וצ
 יז ןוא טבעלעגנעמַאזוצ טוג ייז טימ ךיז טָאה יז ,טוג ייז ןעק יז .ןעור טינ
 טקינײּפרַאפ ןרעוו סָאװ ,סַאזָאניּפש עלעיצנעטָאּפ יד רַאפ ױזַא טינ טנייוו
 .דנעצ יד ןיא ןברַאטש סָאװ ,ןדיי ערעייט ,עניילק יד רַאפ יװ ,טיוט םוצ

 טימ ןסיורג וצ ךיז חוכ םעד טינ וליפא ןבָאה סָאװ ןוא רעטנזיוט רעקיל
 טלַאװג טימ טלייטעגסיוא ןרעוו סָאװ רָאנ ,קלָאפ רעייז ןופ טייקסיורג רעד

 יז לייוו ,טגָאלק ןָאסקעשזד ַאדיע ? סָאװרַאפ .ןשטנעמ עניילק ערעדנַא ןופ

 .רעפטנע םעד טינ טָאה
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 ןשידיי םענעדלָאג ןופ ןעמענ ענעדלָאג יד וצ עדעררָאפ יד זיא סָאד

 סיוא טנכער יז .תובא-תוכז ערעזדנוא וצ ריפנײרַא רעד זיא סָאד ,ךוב
 םירוא; רעד קיבײא טמַאלפ'ס רעצרעה סנעמעוו ףיוא ,ןעמענ עסיורג יד
 ,לארשי ןופ רעריפ ןוא םיטפוש ןופ "םימותו

 ןזרעפ ערעדנוזַאב וליפא ןוא תורוש עמעָאּפ רעסיורג רעד ןיא ןַארַאפ
 -ַאב יז טנעייל ןעמ זַא סָאװ ןוא טסקעט ןצנַאג ןופ סױרַא ןענייש סָאװ
 -בַא ןַא ןגעו רעדיל עטוג טנעייל ןעמ זַא ,ליפעג סָאד ןעמ טָאה ,רעדנוז

 סנָאריַאב ןֹופ גנַאלק םעד ןבָאה רעדיל עכלעזַא ,קילגמוא שידיי טקַארטס
 -כיד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטעָאּפ עשילגנע ערדעדנַא ןופ רעדָא ,סידָאלעמ ורביה
 -גײרַא ,לביב ןופ עיסרעוו סמיעשזד גינעק רעד ןופ לריט ַא ךרוד ,שירעט
 ןָאסקעשוד ַאדיע טיג לָאמַאטימ רעבָא ,ןירַא טנעמַאטסעט ןטלַא ןיא טעבנגעג
 יירשעג ַא טימ עמעָאּפ ריא ןיא ַאטסעיס עשירעטכיד עקיזָאד יד סיירעצ ַא
 טסציז וד ואוו ,עלעקניוו דלד לע דלד ןייד ןיא ןיירַא קירוצ טסלַאפ וד ןוא
 ךיל-גָאלק ַא טסנעיל .בויא לטיּפַאק ַא יװ ךֹוב ריא טסנעייל ןוא העבש
 טָאה יז ןוא 1943 ןיא ןעֹור טנעקעג טינ טָאה סָאװ ,ןיטסירק ַא ןופ
 ןייק טינ ,רעבליז ןייק טינ ,דלָאג ןייק טינ טגָאמרַאפ יז .טלעוו יד טרימרַאלַא

 ןיולב טגָאמרַאפ יז ,ןירעטכיד יד טגניז ,ןייוו ןייק טינ ,ןרָאק ןייק טינ ,דנַאל
 1945 ןיא טלָאװ טלעװ יד ןעוו .ןבעגעג יז טָאה סָאד ןוא ,רעטרעוו עריא
 רעכיז ןטלָאװ ,יורפ רעשילגנע רעכעלטסירק רעד ןופ רעטרעוו יד טרעהעג

 םרַאלַא םעד ץוח ַא רעבָא .ןדיי ןָאילימ עכעלטע ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא

 ןטסירק יד וצ טרָאװ שילָאטסָאּפַא טקעריד ַא עמעָאּפ יד זיא ,ןדיי רַאפ
 טולב םעד רעביא ןייטש טינ טסלָאז , זַא ,גנונרָאװ ַא ,יירשעג ַא ,ףור ַא
 ,טײקוװיסַאּפ ןייד טימ ,ןגייווש ןייד טימ ןפלעהטימ טינ טסלָאז ,"רבח ןייד ןופ

 טיג יז ןוא ךערּפשעג ןכעלנייועג םוצ רעביא טייג ןָאסקעשזד ַאדיע

 עלַא יד זַא ,טליפ סָאװ ,ןַאמשילגנע ןוויסַאּפ םעד ןופ עיצקַאער יד רעביא

 ןעמעלַאכָאנ רעבָא ,טייקיטכערעגמוא ןַא עקַאט ןענייז ןדיי ףיוא תוטיחש:ןסָאמ

 ןסייר יאדכ טינ זיא'ס ןוא ,ןדיי ןגעוו יו רעמ טינ טרָאפ סע ךיז טלדנַאה

 -- ץלעּפ םעד

 'ישע68: 46111016) 01 0001867: 1םס/ 829.
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 ,"רעיטעקרַאמקעלב , ַא ןוא קָאלייש ַא זיא דיי ַא ןוא "דיי ַא זיא דיי א;
 ךַאװש טימ ייז ןגעק ךיז טרעוװ יז ןוא תונעט עלַא יד ףיוא טּפַאכ יז
 םענופ תונעט עכעלטינשכרוד יד ןענייז תונעט יז רעבָא .רעוועג ךעלנייוועג ןוא
 רעבָא .סרעפטנע עדימ עטנַאקַאב-טוג יד ייז טיג יז ןוא ןַאמשילגנע ןוויסַאּפ
 ןופ ליומ סָאד יז טרעוו ,סרעפטנע-ןגעק ןוא תונעט-ןסַאג יד טימ ןעמַאזוצ
 ןעיורפ עשילגנע ןוא רענעמ עשילגנע עניילק ערעדנַא רעטנזיוט עלַא יד
 טימ טנייוו ןוא ןעמָאנ רעייז ןיא טיירש יז .רעטרעוו עריא טינ ןגָאמרַאפ סָאװ
 עניילק יד ףיוא ,יורפ רעכַאװש ,רעניילק ַא ןופ ןייוועג סָאד לוק רעייז
 ,טונימ רעדעי הטיחש רעד וצ טריפעג ןרעוו סָאװ ,ןדיי ערעייט

 טשגנ16 עסט 1686 14סע} 616. |

 -בינרַאפ רעלַאטָאט רעד ןופ טכיזעגנָא ןיא ?עיזעָאּפ סנױזַא זיא סָאװ
 -ךלַאק ןופ גנוטכירנייא רעטלַאק-שידָאטעמ רעד ןופ ,קלָאפ ַא ןופ גנוט

 ןופ ,תוחּפשמ עשידיי עצנַאג ןליוקסיוא ןופ ,ןרעמַאקדזַאג ןופ ןוא סנוויוא
 סָאװ --- סעקינָארכ-עילימַאפ עצנַאג ,סעיגָאלַאענעג עשידיי עצנַאג ןשיװּפָא
 -נײרַא ןוא ןענעבנגוצניײרַא ןכוז סָאד עיֹזעָאּפ זיא ? דוטַארעטיל סנױזַא זיא
 ןגָאלק ,ןעיירש סָאד רעדָא ,טענָאס ַא ןופ תורוש ןצרעפ ןיא ץלַא סָאד ןרַאנוצ

 ?רעטצנעפ עטקַאהרַאפ עלַא ןקעוו ןוא ףיוה וצ ףיוה ןופ ןייג ןוא ןרעמָאי ןוא

 עכעלטע טימ זַא ,ךיז טנָאמרעד'ס ? רוטַארעטיל ןצַאש טציא ןעק רעוו

 עצנַאג יד ןרעדורוצפיוא ןסָאלשַאב ןייאּרַאפ רעביירש ץרּפ רעד טָאה קירוצ רָאי
 -ןייא טָאה ןעמ .םזירעלטיה ןגעק יירשעגסיוא ןַא ןיא טלעװ עלעוטקעלעטניא

 עכעלטע טימ טקַאטנָאק ןגָארקעג טָאה ןעמ ןוא טַארַאּפַא ןַא טלעטשעג
 ןפָארטעג עלַא ןבָאה רימ זַא ,ךיז טייטשרַאפ .,ןלַאוטקעלעטניא עטנעמָאנַאב
 ,םולשה וילע ,רעגניז .י ,י רעטמירַאב-טלעוו רעזדנוא .,ןענַאמ סַאמָאט וצ
 םעד ןביירש וצ טקיליװעגנייא טָאה ןַאמ ןוא טנגעגַאב םיא טימ ךיז טָאה
 ןבירשעגרעטנוא טפרַאדַאב טָאה ָאטסעפינַאמ רעד .ָאטסעפינַאמ ןכעלרעייפ
 -סיוא רעד ןייז טלָאזעג טָאה סָאד ,ןעמענ עקיטכיוו רעקילדנעצ ןופ ןרעוו

 ,ןדיי ףיוא תופידר עטשרע עמַאס יד ןגעק ,ןסיוועג-טלעוו ןופ יירשעג

 זיא ,ףורפיוא ןכעלרעייפ ןייז טקישעג ךעלדנע זדנוא טָאה ןַאמ ןעוו
 רעטסעטסערג ןוא רעטסערג ,רעסיורג רעד .ןרָאװעג טלַאק ןעמעלַא זדנוא
 ,טלעו רענעי ןוא טלעוװ רעד ןופ רעלעטשטפירש עלַא ןופ רעלעטשטפירש

 -יל קיטש ַא טקישעגוצ זדנוא טָאה ,רעניוועג זײרּפ-לבָאנ רעקיטכעמ רעד
 רֶע ןוא קַארפ ןשירעלטסניק ַא ןגױצעגפױרַא ךיז ףיוא טָאה רע .רוטַארעט
 טָאה רע .ןדיי יד טנָאמרעד טינ ךיוא טָאה רע .ןרעלטיה טנָאמרעד טינ טָאה
 ןסעגרַאפ טינ טָאה רע .טייקיביא רעד וצ ךיילג ןבירשעג ףורפיוא םעד
 ןענייז תורצ עשידיי וליפא ןוא רעלטסניק ַא זיא רע זַא ,טונימ ןייא ןייק ףיוא
 ןרָאװעג טינרָאג זיא טקעיָארּפ ןצנַאג ןופ זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ךעלגנעגרַאפ



 421 ןָאטקעשזד ַאדיע

 ןייג טזָאלעג טינ טנעמוקָאד םעד טָאה ןַאמ סַאמָאט זַא ,רעכיז ןיב'כ רעבָא
 ,דלעה ַא םענייז ןופ ליומ ןיא טגײלעגנײרַא רעכיז סע טָאה רע .ץעווינ ןיא
 ןגנַאל ַאזַא ןעגנַאלרעד טזומעג ןוא הרירב ןייק טַאהעג טינ ךעבענ טָאה סָאװ

 ,גָאלָאנָאמ ןשטייד

 טגָאז יז ןעוו ,טייקיביא רעד רַאפ עיזעַאּפ ןָאסקעשוד ַאדישע טביירש

 ? סרעגייווש עכעלטסירק עלַא יד ןגעװ יזזַא
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 גייוש ןוא .ןגייוש טינ רָאט ךיא --- ןגייווש טינ ךיא ןעק רָאנ טינ
 "נגייווש רעצנַאג רעד ןגעק עגַאלקנָא ןַא זיא סָאד ,רעדרעמ ַא ךיא ןיב ,ךיא
 ןופ עיצידַארט רעסיורג רעד ןיא ןענייז רעטרעװ יד טָא .טלעװ רעקיד
 ַאטרַאק ַאננַאמ יד ןבירשעג טָאה סָאװ ,טייקסיורג רעשיסקַאזדָאלגנַא רעד
 ,םיאיבנ יד טיִמ עגנַאל תורוד טרענעג ךיז ןוא

 זדנוא ןבָאה רעבָאהביל-ןדיי עטסערג יד ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןיא
 ששילגנע עלעדייא ןַא ןעמוקעג זיא ,ןרילימיסַא ןוא ןעלשטנעמסיוא טלָאװעג
 טָאילע שזדרָאשזד ןעמָאנ ןשרענעמ םעד רעטנוא ןבירשעג טָאה סָאװ ,יורפ
 טָאה יז .ַאדנָארעד לעינעד ןופ טלַאטשעג םעד טימ ןָאטעג קסַאילב ַא ןוא
 זַא ,גנונעפָאה רענעטלַאהַאב רעד ןָא דיי ןבָאה וצ ביל ןטסירק טנרעלעג
 ןשידיי ןופ גנוזייל רעלַארעביל רעד טימ ןעמַאװצ ןדניװשרַאפ ןלעו ןדיי
 -ָאליפ ןופ עפש ַא טַאהעג טָאה טרעדנוהרָאי רעטנצניינ רעד .םעלבָארּפ
 ןעמוקעג ןענייז סָאוװ ,ןלעצ-טולב עסייוו יד ןעוועג ןענייז סָאד .ןטימעס
 ןקירָאפ ןיא ןיא סָאװ ,םזיטימעסיטנַא ןופ ןליצַאב עכעלטיוט יד ןפמעקַאב
 רָאנ .טפַאשנסיו ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןרָאװעג ןביוהרעד טרעדנוהרָאי
 ,עכעלריטַאנ ןעוועג רימ ןענייז רעבָאהביל-ןדיי ענעפורעג ױזַא ךס ַא רָאג ייב
 -- צירָאעט רעד ןופ גנודנעװנָא רעד ןופ ןריפסיוא עקיטייז ךיוא רעבָא
 טָאה סָאװ עירָאעט-טייהשטנעמ ַא ןעוועג זיא'ס .ןעמעלַא רַאפ טייקכיילג
 -ביל-ןדיי עכעלכריק ןופ .ןענעקרעד-טינ םוצ זיב ןצלעמשעצ טפרַאדַאב זדנוא
 רימ זַא ,הנוכ יד טַאהעג יאדווא ןבָאה ייז .טדערעגּפָא ןיוש זיא רעבָאה
 ַא ןופ ּפיט רעדנצעלג ַאזַא וליפא .עכריק רעד וצ רעטנעענ ץלַא ןעמוק ןלעוו
 ---ףיוא טרַאװ ,ןעטירַאמ קַאשז ,טייצ רעזדנוא ןֹופ רעבָאהביל-ןדיי ןשילױטַאק
 ףיוא םעד ךרוד ןוא ,ןעמוק רעזדנוא ףיוא --- קידלודעג-ךעלטסירק ,תמא
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 רַאפ עביל סטָאילע שודרָאשזד זיא רַאפרעד .םוינעלימ ןופ ןעמוק םעד

 ןעוועג ,םולח סלצרעה ןעזעגסיוארָאפ טָאה סָאװ ,דיי םעד ַאדנָארעד לעינעד
 ,טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ עטסקידנשַאררעביא עמַאס סָאד

 עשילגנע עלעדיא יד ןעמוקעג זיא רעטעּפש רָאי קיצעביז עּפַאנק
 טכַאמעג "ושזד יד דלָאהיב/ עמעָאּפ ריא טימ טָאה ןוא ןָאסקעשזד ַאדיע יורפ
 ךייר ךיא ביוא; .םוטנטסירק ןקידנגייוש ןצנַאג ןגעק עגַאלקנָא עפרַאש ַא
 ןעק סָאװ רעד ."רעדרעמ ַא ןרָאװעג זיא סָאװ רענייא יווװ ךיא ןיב ,טינ
 זיא ,קילגמוא ןשידיי ןטסערג ןופ ןרָאי יד ןיא ןגייווש וצ ןלעוּפ ךיז ייב
 ַאדיע זיב .םוטנטסירק-טלעוו ןרַאפ לַארָאמ עיינ ַא זיא סָאד .רעדרעמ ַא ךיוא
 םענעביוהעג ַא טימ ןייגמורַא טנעקעג סעקישטשמָארגָאּפ-טינ ןבָאה ןָאסקעשזד
 ךיוא זיא טעטיוװיסַאּפ זַא ,טזייוו ןירעטכיד יד רעבָא ,טייקידלוש-טינ ןופ ּפָאק
 ,קלָאפ ןשידיי ןופ גנוטָארסיױא רעד ןיא עלָאר עוויטקַא ןַא

 ןעמ טרעוו קידנגייוש לייוו ,ןגייוש טינ רענייק רָאט רַאפרעד ןוא
 / .רעדרעמ יד ןופ רענייא עגר ַא ףיוא
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 ןוא ןעיירש רעדָא רעדרעמ ַא ןרעוו רעדָא .געוו רעלעטימ ןייק ָאטינ
 ןעמענ טגיימ ,ןגייווש ןוא ןייגייברַאפ ,ןברק ַא ןרעוו וצ רַאפעג ןיא ןייז

 -סיוא יד .גנוטָארסיוא ןופ עמַארד רעד ןיא עלָאר-ןטסיטַאטס ַא ךיז ףיוא

 -ןדלעה ןגירק ןענעק עלַא טינ .ןטסיטַאטס ןענָאילימ ןיא ךיז ןקיטיונ רעטָאר

 ץנַאג ןָא טייג קלָאפ ץנַאג ַא ןטכינרַאפ לַאטָאט ןופ טעברַא יד רעבָא ,סעלָאר

 -ייוש עכעלטסירק ןענָאילימ ןופ טלעוו ַא ןיא ,טרעטשעגמוא ןוא קיטַאלג
 "טסירק רעד וצ גנודנעוו סנָאסקעשזד ַאדיע ןופ ןיז רעד זיא סָאד ,סרעג

 טינ ןכַאמ ךיז ןוא ןייגייברַאפ טינ טסנעק !דיי םעד עז ,טלעוו רעכעל

 וד זַא ,טינ גָאז ןוא -- "ושזד יד דלָאהיב, .קידנסיוו-טינ ןוא קידנעעז
 טימ זיא דוד ןעוו ,ןירעטכיד יד טנָאמרעד ,טייצ ַא ןעוועג .ךַאװש וצ טסיב
 ,האנש-ןדיי ןופ תילג םעד ןעמוקעגייב ךעלדנייטש עניילק ףניפ

 טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רעסיורג רעד ןופ גנוצַאשרעביא ערָאלק יד טָא
 -עג .רוטַארעטיל רעביא עמעָאּפ יד טביוהרעד טלעוו רעכעלטסירק רעד ןופ
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 -רעביא זַא ,עיצַאקיפיסַאלק ַאזַא טרטּפעגּפָא ןבָאה רימ ןעוו ,טייצ ַא ןעוו

 ַאזַא זַא ,טציא ןסייו רימ רעבָא ,רוטַארעטיל-רעטנוא טניימ רוטַארעטיל

 -קיטכיזרָאפ ַא יו ,םירפס עקילייה יד ןופ גנוצעזרָאפ ַא רעכיג זיא עמעָאּפ

 קיטייױו רעזדנוא ןגיוורַאפ ןייש ןעק סָאװ ,ץנַארק-ןטענָאס רעטצינשעג

 ,שינעגייוושרַאפ רעטרעווילגרַאפ ןיא

 ַא ןופ טלַאטשעג שיגַארט ַא ךיוא יז טפַאש גנוצַאשרעביא ריא ןיא
 ַאנַא : סיפ עשידיי טימ טלעוו רעד רעביא טייג סָאװ ,ןירעטכיד רעכעלטסירק
 -ןָאל ןייק ןעמוקעג ןֹוא עשרַאוװו ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא סָאװ לדיימ שידיי ַא זיא
 יו סיוא טעז ,ךיז ןיא טולב שידיי ןּפָארט ןייק טינ טָאה סָאװ ,ןירעטכיד יד .ןָאד
 ןשידיי םעד טימ ךיז טדניײרפַאב ןירעטכיד יד ןעוו .רעטסעווש-גניליווצ סַאנַא
 ךיוה עבלעז יד ןענייז עדייב ןוא רָאי 22 טלַא ךעלדיימ עדייב ןענייז ,לדיימ
 ױזַא ןענייז עדייב ."ןרעיוא עניילק ןוא טנעה עגנַאלא עבלעז יד ןבָאה ןוא
 -שיליוּפ יד ןוא ַאדיע ןיטסירק יד יז ןעמ טייברַאפ טפָא זַא ,ךעלנע קרַאטש
 טלָאװעג טָאה לרוג רעד .,ןטָאנקעג גייט שיטסימ ןייא ןופ יוװ ןענייז ַאנַא עשידיי
 ךעליירפ ןעוועג זיא ַאנַא ,םינּפ שידיי ַא ןיא ןעלגיּפש רדסכ ךיז לָאז ַאדיע זַא

 טָאה ַאדיע ןוא ,קידנגייווש ןוא טסנרע ןעוועג זיא ַאדיע ןוא קיטסול-סנבעל ןוא
 רעד זיא ַאנַא עכעליירפ ןוא עקידנעגניז ,עקידנצנַאט יד זַא ,טליפעג לָאמעלַא
 "יא סקרַאמ ַאנַא טרעוװ גנילצולּפ ,עיצַאטלַאזקע רענעגייא ריא ןופ קורדסיוא

 ןירעטכיד יד ןוא ,סיפ עקידנצנַאט יד ןדײנשּפָא ריא זומ ןעמ ןוא ןרָאפעגרעב
 טָאה טכוזעג זַא ,תועט ַא טכַאמעג טָאה תומה ךאלמ רעד ךיוא זַא ,טליפרעד
 ןוא טכַאלעג טָאה סָאװ ,לדיימ עשידיי עקידנכַאל סָאד ןגָארקעג ןוא יז רע

 .עגריםעטָא רעטצעל ריא זיב טלציוועג ךיז ןֹוא ןעגנוזעג

 ריא ןופ גניליווצ א ןעוועג זיא סָאװ ,טייקכעליירפ סנָאסקעשזד ַאדיע

 .סקרַאמ ַאנַא טימ ןברָאטשעג זיא ,רעיורט םענעגייא
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 זיא סָאד .ךיז ייב סיפ עשידיי סַאנַא ןעזרעד טָאה ןָאסקעשזד ַאדיע

 -נָאל יד זיא ָאד .ןגיוא ןייק טינ טָאה דיי רעד יצ ,עגַארפ סקָאליײש יוװ רעמ

 טייג יז .לדיימ ןשידיי רעװעשרַאװ םעד טימ טגניליװצרַאפ ןיטסירק רענָאד

 טייקכעליירפ סַאנַא רעבָא .ןגיוא סַאנַא ךרוד טלעוו יד טעז ןוא סיפ סָאנַא טימ

 ןוא -- טלַאטשעג קירעיורט סַאנַא -- ,ןָאסקעשזד ַאדיע טייג ,טיוט זיא

 !די םעד עז -- טלעװ רעד וצ טיירש
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 גנעוו רערעווש רעד

 עשידיי ןבָאה רָאי ףלעװצ עטצעל יד ןופ "טייצנשיווצ , רעד ןיא
 ןטכייל ןופ געוו ןפיוא ןעמונרַאפ ךיז ןטסיצילבוּפ ןוא רעלייצרעד ,רעטכיד

 ןעוװעג זיא ןײלַא געוו רעד רעבָא ,ןעזעגסיוא סע טָאה ױזַא ,דנַאטשרעדיװ
 -קירוצ טעװ ןעמ זַא ,ליפעג סָאד ןעוועג זיא רערעווש ךָאנ ןוא ,רערעווש ַא
 ךעבענ ןבָאה ןגעטַארטס ןרָאװעג ןענייז סָאװ ןטסיצילבוּפ יד .טקוזינעג ןעמוק
 .תולּפמ עבלעז יד טּפַאכעג ןבָאה ןוא ןעײמרַא יד טימ טעשזדנָאלבעגטימ
 םזימיטּפָא רעייז ןריטנעירָאער טזומעג ןכָאװ רָאּפ רעדעי ןבָאה ןטסימיטּפָא יד
 ,טייקצרַאװש ליפ ױזַא ןטכַארטוצ טנעקעג טינרָאג ןבָאה רעעזצרַאװש יד ןוא

 טיקכעלשטנעמ ןיא סרעביולג יד .טכַארבעגטימ טָאה גָאט רעדעי ליפיוו
 -דלָאג םענעגייא םעד ןופ ןזָאלרעטנורַא טזומעג געט עכעלטע עדעי ןבָאה
 "עג ארומ ןבָאה טכולפעג ןוא ןטלָאשעג ןבָאה סָאװ עלַא יד ןוא ,דרַאדנַאטס

 רעטכיד רעבָא .ןטנעמַאדנופ ענעגייא ערעייז ףיוא ןסייר ייז זַא ,ןגָארק
 טכייל ױזַא טינ זיא'ס ןוא --- ןבעגעגכָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעלייצרעד ןוא
 -- ערהיוצי רעדָא בוט-רצי רעשירעלטסניק ַא ןעוועג זיא סָאד יצ ,ןגָאז וצ
 ,שרעדנַא ןייז טנעקעג טינ טָאה'ס .ןלַאפכרוד ערעגרע ןטילעג ךָאנ ןבָאה
 .ןעגנולכיורטש ןוא תונויסנ עקידארומ טימ לופ ןעוועג זיא ןיילַא געוו רעד לייוו

 .רַאפעג יד ןטימעגסיוא ןבָאה סָאװ ,םיקנופמ עטלייצעג עכעלטע ןעוועג
 ןעגנירּפש זומ ןעמ זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג טָאה רעבָא טייהרעמ עסיורג יד

 ,רָאלק ןעװעג טינ זיא סָאװ ןוא ןעמעװ -- ןעװעטַאר ןוא רעסַאװ ןיא

 "רעד ןעק ןעמ זַא ,טסואוועג רעכיז טָאה רענייא רעדעי ,ןילַא ךיז רעכיג
 קרַאטש א ןעמוקסיורַא לַאפ ןטסעב ןיא ןעק ןעמ זַא רעדָא ,ןרעװ ןעקנורט
 ןבָאה סָאװ ,ןטַארקָאטסירַא עכעלטע יד ןבָאה ןגעווטסעדנופ .רעטצענרַאפ
 ןוא סעיציניפעד ענעטינשעגוצ-שירַארעטיל יד ןצענרַאפ טלָאװעג טינ ךיז
 עקיטייז סָאד .הכרב-לזמ ןייק טַאהעג טינ ךיוא ,ןזיוהרעטנוא עשיטעטסע יד
 ַא ויא'ס ןוא ,םזינָארכַאנַא ןַא יו ןיוש טגנילק ןבירשעג ןבָאה ייז סָאװ
 ןעוועג זיא סָאד .ןקוקמוא ףיורעד ךיז טעװ טפנוקוצ יד יצ עגַארפ עסיורג

 ןעוו עגניז טלָאװעג ןבָאה רעטכיד עקיטכיזרָאפ סָאװ ,הריש "ענייר יד

 ןגָארקעג רַאפרעד ןבָאה ןכַאז ענעגנוזעג יד ןוא "םיב םיעבוט ידי ישעמ,

 ,קַאמשעגייב ןשילַארָאממוא ןַא

 סָאד .רעסַאװ ןיא ןעגנורּפשעג ָאי זיא רעטכיד טייהרעמ עסיורג יד רָאנ

 "רימילבוס ַא ךיז טײטשרַאפ ,דרָאמטסבלעז רעשירעלטסניק ןימ ַא ןעוועג זיא

 זיא ןעוועג .דרָאמטסבלעז ןופ געווסיוא ןַא רָאג רשפָא .דרָאמטסבלעז רעט

 ןענעק ייז זַא ,טסואוועג ןבָאה עלַא .עיצקַא עלַאנָאיצַאנ-ךעלרעיײפ ַא סָאד
 רעטכיד רעשידיי רעדעי .ןעגנורּפשעג ןעמ זיא ךָאד ןוא ןעמיווש טינ

 יד רַאפ רעטרעװ יד טינרָאג טגָאמרַאפ רע זַא ,טסואוועג טוג ץנַאג טָאה
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 טינ רע טסייוו ,ָאי טגָאמרַאפ רע סָאװ רעטרעוו עמערָא יד זַא ןוא ןשינעעשעג
 ןרעמַאהסיואא --- קורדסיוא רעטױיזילַאנַאב ַא ןַארַאפ .ןלעטשוצסיוא ױזַא יו
 יד יבגל קסעטָארג ןעוועג טלָאװ טײקטרעמַאהעגסױא ַאזַא רעבָא ,"ןליפעג
 -עטכיד .ּפָאק ןטקעדַאב-שַא ןַא ףיוא רעדניליצ ַא טניימעג טלָאװ'ס ,ןליפעג
 גנוריפפיוא עטוג עשירעטכיד יװ רעמ טינ זיא סָאװ ,לָארטנָאק רעשיר
 טײקטמעקרַאפ-טַאלג יד ןעוועג לֵאפ םעד ןיא טלָאװ ,טייקכעלטנפע רעד ןיא
 ןצנַאג םעד ןוא תוליבא עצנַאג יד טלָאװ סָאװ ,עיצַאלודָאמ-םיטש יד ןוא
 עלַא יד ןופ .ןכייצגערפ ןשימָאק-יגַארט ַא רעטנוא טלעטשעג רעמָאיעג
 ןעוועג טינ זיא ךָאד ןוא טסואוועג טוג ץנַאג רעטכיד רעד טָאה ןרַאפעג
 רעיירש ַא טַאלג ןייז טינ רעטכיד רעד ןעק יאדווא .געווסיוא רעדנַא ןייק
 ענייז טמַאצעג טָאה רעירשסיוא רעשיאיבנ רעד וליפא .ןסַאג יד ףיוא
 -ָאהרעדיװ טימ ךיז טליּפשעג ,ןרָאּפַאטעמ יד ןיא ךיז טלגיּפשעג ,רעטרעוו
 ױזַא םעד ןיא עקַאט זיא .טיײקשילַאקיזמ ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,ןעגנול
 ךָאנ זיאס .רעטנָאלּפ רערעווש ַא ןגעלעג דנַאטשרעדיװ ןטכייל םענעפורעג
 רעייז ןופ ןטעָאּפ יד ןעוועג עקַאט ןענייז םיאיבנ יד יצ ,ןרָאװעג ןזיװַאב טינ
 -רַאפ רעד ןופ ןטעָאּפ יד ןעוועג רָאג ןענייז ייז זַא ,ךעלגעמ ץנַאג .טייצ
 ,טפנוקוצ רעד ןופ ןטעָאּפ עשיאיבנ יד ךעלבעטשכוב רָאג רעדָא ,טײהנעגנַאג
 -טייצ ןייז וצ ןרָאװעג ןטלָאשרַאפ ןענייז טייצ רעזדנוא ןופ ןטעָאּפ יד תעב
 טָאה .שיילפ ןוא טולב ןופ תוחוכ יד רעביא זיא סָאװ ,טייצ ַאזַא ןופ ןוא ,ןטעָאּפ
 טבייררש רע תעב זַא ,טסואװעג טייצ רעזדנוא ןופ טעָאּפ רעשידיי רעד
 ןצנַאגניא רעבָא ,רעדיל עקילייוטייצ ךס ַא ךיוא רע טביירש רעדיל-טייצ
 וצ .לָארטנַאק רעקידסוסקול ַא ןעוועג טלָאװ רעדיל יד ןביירש וצ טינ
 טניימעג ךיוא טלָאװ ,ןייטשנייא ךיז טעוו'ס זיב דיל רעדעי טימ ןטרַאװ
 אקווד ךיז טָאה ָאד ןוא .ןברוח ןטימניא לַאנָאיסעּפָארּפ-רעדיל רעד ןייז וצ
 ,תוניק ןגָאז ןוא קלָאפ ןצנַאג ןטימ .ןקָאז יד ןיא ןציז טלָאװעג

 ַא ןעוװעג רָאג זיא עגַאל רעייז סָאװ ,רעלייצרעד ןופ טינ ָאד דייר'כ
 יובפיוא רעשיטקעטיכרַא ,בײלקּפָא רעליק טניימ ןלייצרעד םצע סָאד .ערעווש
 רעד זומ ייברעד .טײקטכַארטעגסיױא רעקיניזטסואווַאב ןופ טנעמעלע ןַא ןוא
 םענלעצנייא םעד ףיוא ןרירטנעצנָאק ךיז ,טסילעוװָאנ רעדָא ,רעלייצרעד
 ןקיטציא ןיא .םידיחי ענעכָארּפשעגסיױא ערעדנוזַאב ףיוא רעדָא ,שטנעמ
 -עג -- ןייז טנעקעג טינ שרעדנַא טָאה'ס --- רעלייצרעד רעד טָאה ןברוח
 רעדעי .טײקשיטקעטיכרַא עשירעטסיימ יד ןוא טייקליק יד ןרילרַאפ טזֹומ
 רענלעצנייא רעד .גנוכעװשרַאפ ַא ןרָאװעג םצע ריא ןיא זיא שינעטכַארטסיױא
 ,עפָארטסַאטַאק רעלַאנָאיצַאנ רעסיורג רעד ןיא ןדנואוושרַאפ זיא שטנעמ
 טצעזעגסיוא ללכב טייצ רערעווש רעזדנוא ןיא זיא רעלטסניק-עזָארּפ רעד
 ,סָאד טרעדליש סָאװ ,רעטרָאּפער םעד ןופ "ץנערוקנָאקא רעפרַאש רעד וצ
 ,ןטכַארטוצסיוא טגָאװעג טינ ןוא טנעקעג טינרָאג טלָאװ רעלטסניק ןייק סָאװ
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 ,רעלייצרעד םעד ןופ עלָאר עקיליוװרעדיו יד ןלעטשרָאפ ךיז ןעק'מ
 םיא ךיז זומ'ס זיב ענעצסיליורג ענעגייא ןַא ןטכַארטסױא ףרַאד סָאװ
 ןטַאװירּפ ,םענעגייא ןַא ןופ רעקינייּפ ַא ןילַא טרעוו רע זַא ,ןטכַאד ןבױהנָא
 סָאװ ןוא ,טרעדליש רע ןלַאטעד רעמ סָאװ ןוא .ןברק ןטכַארטעגסױא ןוא
 רעמ סָאװ ןוא ,ןופרעד םיא טרעװ רעגרע ץלַא ,ייז טרעדליש רע רעסעב
 רעטנורַא ךיז רע טזָאל רעמ ץלַא ,טייקכעלקריוו רעד וצ ךיז טביוהרעד רע
 ןוא ןיײטשרַאפ וצ ךעלגעמ רָאג ליורג ַאזַא זיא'ס זַא ,טייקכעלגעמ רעד וצ
 -ץזָארּפ ןופ געוו ןרעדנוזַאב םעד ןופ רַאפרעד טינ ָאד ךיא דער .ןרעדליש-
 רעד ןיא טייקמוטש רעזָאלפליה רעד ןופ ,טייצ רעזדנוא ןיא רעלטסניק
 .ךוביצב םעד ןופ דער'כ רָאנ ,טיײקידװעדערַאב רעשיאַאזָארּפ רעטשרמולכ
 רעזדנוא ןופ עיזעָאּפ עשידיי יד סָאװ ,טונימ רעסייה רעד ףיוא ,למַאטש ןקיד
 טעװ רעדיל עלעודיווידניא ליפיוו זיא עגַארפ יד .רָאפ ךיז טימ טלעטש טייצ
 ליפיוו ןוא ,לּפערּפ ןקידנעמַאזוצ ןקיזָאד םעד ןופ ןעװעטַארסױרַא ןענעק ןעמ
 ,רצוי רעדָא ,טויּפ ןופ טעטימינָאנַא רעקיליײה טימ ןרעוו טנױלַאב שטָאכ ןלעוו!

 -דָארג זַא ,ךיז טכַאד רימ רעבָא ,עגַארפ רעד ףיוא ןרעפטנע וצ רעווש
 ךיז ןגעוו ןעגניז וצ ןסעגרַאפ טינ טנעמָאמ םעד ןיא ןבָאה סָאװ ,רעטכיד יד
 רעייז טימ טלעוו רעד ןופ תוכשח יד ןדניברַאפ וצ טלעפרַאפ טינ ןבָאה ןוא
 -םיוומוא רעקיטכיװ:לַאסָאלָאק רעדָא ,טײקיטכיװלַא רעלַארטנעצ רענעגייא
 - ציגרוטיל רעשיטעָאּפ רעד ןיא ןביילברַאפ וצ סנַאש ןרענעלק ַא ןבָאה ,טייקיט
 -טימ עמינָאנַא יו ,וליפא רעדָא ,םינטייּפ ערעדנוזַאב יוװ ,טייצ רעזדנוא ןופ
 רעוויטקעלָאק ַא ךיז טפַאש ,טינ לי ןעמ יצ ליוו ןעמ יצ ,לייוו .רעגניז
 ליוו לַאינָאמערעצ :הליפת רעשידיי רעד ביוא ןוא .רודיס ַא רעדָא רוזחמ
 םעד רַאפ לריט ַא ןענעפע ןזומ רע טעװ ,רעסַאװ קידנעייטש ַא ןרעוו טינ
 "טסַאּפעגוצ , ַא יו רעלעוטקַא ךס ַא ןיא סָאװ ,טייצ רעזדנוא ןופ דיל
 עשידיי סָאד .היעשי קוסּפ רענעבָארגעגסיױא ןַא וו רעדָא ,םיליהת לטיּפַאק
 .ןבעל ןביילב ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעד טימ ןבעל רדסכ טינ ןעק לרודיס

 ןרעסערג םעד ןופ לייט ַא זיא ןוא םעלבָארּפ רעדנוזַאב ַא זיא סָאד רעבָא
 םזימרָאפער ןופ סמערַאװ ןוא סטלַאק טגירק סָאװ ,טייקשידיי --- םעלבָארּפ
 ןיוש טייקשידיי טָאה ןערב ןייק ןוא טייקסייה ןייק רעבָא ,עיסקָאדָאטרָא ןוא
 ,רָאטַארעגירפער רעשירטקעלע ןַא רעדָא ןרָאװעג זיא'ס לייוו ,טינ גנַאל רעייז
 ,טנלָאשט רעכעלבעל ַא רָאג רעדָא

 טינ ןוא שיללכ-םורפ ןענייז סָאװ ,טייצ רעזדנוא ןופ רעדיל יד רָאנ
 ,טגָאזעג יװ ,ןביילברַאפ וצ ןטכיזסיוא עטוג ןבָאה ,עלעודיווידניא-ךעלסערעד
 ,ןעגנוכיירגרעד עשירעלטסניק ערעדנוזַאב יװ ןביילב טינ ןלעװ ייז ביוא
 ןופ טעװ רשפא ןוא .עכָאּפע ןַא ןופ ןייוועג סָאד ןרעוו ןעמַאזוצ ייז ןלעוו
 דיל ערעדנוזָאב סָאד סָאװ ,טרָאװ סָאד ןסקָאװסױרַא טייקידנעמָאזוצ רעד
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 ןגיובנָא ןלעוװ סָאװ ,רעדיל יד זיולב ןוא ,ןבעג טנעקעג טינ ןפוא םושב טָאה
 רעזדנוא ןופ ּפָאט-ץלעמש םענײמעגלַא םעד ןיא ןירַא ןוא ּפעק ענעסיררַאפ יד
 ,ןשירעלטסניק טינ ביוא ,ןגירק טייקידרוביצב רעד ןיא ןלעוו ,קילגמוא סיורג
 ,ןעמונעג גולפ ןיא ,ןצנַאג םעד ןופ ןיז רעד זיא סָאד .ןוקית ןלַאנָאיצַאנ זיא
 -נייא ןוא קינָאטניײא ןרָאװעג זיא גנוטכיד עצנַאג ַא ,רעטנָאלּפ ןקיניזמוא
 -עטָאנָאמ ַא טכַאמעג םזיאעטָאנָאמ ןשידיי םעד ןופ טָאה טייצ יד .קימעט
 -נעמַאזוצ םעד ןיא ,טגָאזעג רעסעב ,ןעגניזנעמַאזוצ םעד ןיא דָארג רעבָא ,םזימ
 ,ןגרָאמ ףיוא גָאזנָא ןַא ןוא טכיל ןעמָאז ַא טגיל ,ןגָאלק

 -ניירַא טינ ךיז טָאה ןעגניז ןקידרוביצב םעד ןיא זַא ,טינ טסייה סָאד
 -- ןרעוו טעיעגסיוא דלעפ סָאד זומ שרעדנַא רעבָא .זָארגדליװ ןייק טּפַאכעג
 ןשירעטכיד םעד ןקיטײזַאב זומ ןעמ .סעקשטנעה עשידָאמיינ טימ טינ רעכיז
 ןענייז ךעלהרוש יד סָאװ םעד ,רעיירקטסבלעז םעד ,טעקָאק םעד ,טעצַאפ
 ןוא ןיילק טכַאמעג סיורג ןופ טָאה סָאװ םעד ;טכיײל ןעמוקעגנָא םיא
 קילגמוא ןרעווש ןופ ןוא טײקכעלרעסַאװ טכַאמעג טייקכעלרעייפ ןופ ,לַאיווירט
 | ,םזימיטּפָא ןטכייל-קידוועגניז ַא ןגָאלשעגסױרַא

 ,רעטכיד םענעסקאוורעד ןשידיי םעד ןיא דניק עשידיי סָאד ןכוז ףרַאד'מ
 טרעה סָאװ דניק סָאד יו ,טעטילַאינעג ץעגרע טשטייטרַאפ שזדירעלָאק
 ,טייקכעלנעמ רעקיטפערק רעפייר ןיא ךיוא ,רעדנואוו טימ ןקוק וצ ףיוא טינ
 ןופ דוס רעד רעכיז זיא סָאד ,לַאינעג ןופ רעקינייוװ יצ טעטילַאינעג רעבָא
 טנייוו'ס זַא ,ןעז שוריפב ןעמ ףרַאד רעטכיד ןשידיי ַא ןופ לַאפ ןיא .עיזעָאּפ
 סָאװ ,ןרעדנואוו וצ ךיז ףיוא טינ טרעה סָאװ ,דניק עשידיי סָאד םיא ןיא
 רעד ןופ םירוסי יד ןדיילוצכרוד ןלַאפעגסיוא ןיא סעציײלּפ ענייז ףיוא
 .ןבעל לקיטש ןייא ןיא ,עטכישעג רעשידיי רעצנַאג

 עשידיי ַא טריזַאטנַאפסיױא םיא רַאפ ןבָאה עדייז רעד ןוא עטַאט רעד
 ןיא ןכָאטש-עקליּפש עניילק ןגָארקעג ןופרעד טָאה רע ןוא ,עטכישעג
 טימ ,תולג ןגנַאל ַא טימ ,ןברוח ןטייווצ ןוא ןטשרע ןַא טימ ,בייל ןשידניק
 -ַארפ רעקידרעטיצ רעד טימ ןוא גנַאגפיוא םענעקָארשרעד טימ ,גנַאגרעטנוא
 ?ןבעל ןיוש ןעמ געמ רשפא -- עג

 ןסילש רימ .ןבעל ןייא ןיא עטכישעג רעשידיי רעד ןופ עמַאג עצנַאג יד
 טינ ןענייז תוישעמ סנטַאט ןוא סנדייז םעד .ןברוח טימ לקיצ םעד רעדיוו
 עטייוו ןייק טינ ןענייז ,טַאמרָאפ ענעשעק ןיא ךעלכ"נת עטכַארטעגסיוא ןייק
 -נַאלעמ ןייק טינ ןענייז ;תוכלמ יגורה עשיטעָאּפ ןייק טינ ןענייז ,תוליפת
 ,סעקלעכעטש עשירעפיטש-שידניק ןופ טנורגרעטניה ןפיוא ,תוניק עשילָאכ
 -סילַאער:ךעלקילגמוא רָאנ ,ס'פקות הנתנו עשירָאטער ןייק טינ ןענייז
 ליונק ןקיליורג ןייא ןיא עטכישעג עשידיי עצנַאג יד .ןשינעעשעג עשיט
 רעדנואוו ןשרעדניק-שידיי םעד טָא בעל ןייא ןיא ןוא טײקטרעשַאב ןופ
 ןופ דיל ןיא ןליֿפרעד זומ ןעמ .,רוד רעזדנוא ןופ ךיל ןיא ןעז ןעמ ףרַאד
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 ףיוא טָאה סָאװ ,דניק ַא ןופ טייקטפעלּפעג עקידרעטיצ יד רוד רעזדנוא
 ,טַאהעג טינ טייהדניק ןייק לָאמנייק טָאה רע זַא ,ןענופעגסיוא רעטלע רעד

 ןייז זַא ,תמא ןַא ןעוועג ןענייז ךעלהשעמ עטכַארטעגסיױא ענייז עלַא זַא

 זיא רָאנ ,עטייו ןייק ןעועג טינ לָאמנייק זיא !עירָאטסיה עכעלביולגמוא
 ןיא טרעוװילגרַאפ ,דניק עשידיי סָאד טָא .טרַאװנגעק יד ןעוועג לָאמ עלַא
 רעזדנוא ןופ רעדיל ענעסקָאװרעד יד ןיא ןרעה ןֹוא ןעז ןעמ זומ ,רעדנואוו
 טליּפשעגרעביא זדנוא רַאפ טָאה סָאװ ,טייצ-ןשיוצ קיטש ךעלקילגמוא
 . ןשיטסילַאער-שיגַארט ַא ףיוא טייקכעלביולגמוא עשיטסַאטנַאפ עצנַאג רעזדנוא

 "דנעטשרַאפמוא עקיבייא רעזדנוא ןוא ןברוח ןקיבײא רעזדנוא --- רעגייטש
 ,גנונעפָאה עכעל

 רעזָאלנעמָאנ רעד ,וויטקעלָאק רעמינָאנַא רעד זיולב ןייז ןלָאז רימ זַא
 רימ ןבָאה ןעמעלַא ךָאנ .היכז עסיורג ַא ןעוועג יוו ייס טלָאװ ,רעגָאלק
 יו רעמ טינ ,םירוסי יד ןופ ךעלצירּפש יו רעמ ןגָארקעג טינ טרָאפ ָאד
 -גָאט ערעזדנוא רַאפ טכַאמעג ןבָאה ןיילַא רימ סָאװ ,ןגָאטיװװ ענעבירשַאב
 סָאװ ,םיטילּפ יד ןשיװצ זַא ,ךעלגעמ רעבָא זיא'ס ,ןרַאמשָאק-עקיטכַאניןוא
 ,ךלַאװנעכוב ןופ םינמיס ענעטינשעגנייא יד סעציילּפ ענעגייא ףיוא ןגָארט
 טלָאװ ױזַא .רוד רעזדנוא ןופ הימרי רעד ןיוש ךיז טניפעג ,קענַאדיַאמ רעדָא
 עשיטעָאּפ יא טייקיטכערעג עשיטעָאּפ יא ןעוועג טלָאװ סָאד .ןייז טפרַאדַאב
 | ,טסיירט

 ?רעדיל-נָאלק ןופ ןבָאה חאנח ןעמ נעמ

 ןופ רענייא זיא רעמָאט .טינ לזמ ןייק ךעבענ ןבָאה רעביירש עשידיי

 רסומ ןוא רעּפָארטש רערעטיב ַא רע זיא ,דיי רעמורפ ַא ןרָאװעג זדנוא
 ןעמענרַאפ ךיז לָאז דיי ַאזַא זַא ןייז טפרַאדעג ןוא טנעקעג ךָאד טָאה'ס .רעגָאז
 ןעמעלַא זדנוא ףיוא קינתוכז דמלמ ַא ןרעוו ןוא קחצי יול ַא ןופ ךרד ןפיוא
 טדער ,ָאװטסלַאשטַאנ רעשלמיה וצ טירטוצ ַא טַארב שַאנ ַא ַאי ןיוש טָאה

 ןגעוו ,ףרַאד ןעמ ואוו ,טעשזָאלָאד ןֹוא רבדל רוסא סיוא זדנוא ףיוא רע
 םענעגייא ןַא ןבָאה וצ טרעשַאב טינ ,אלימ .תוריבע עטסנעלק ערעזדנוא
 .טַאקָאװדַא

 ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו סָאװ ,ןענַאמרעביל םייח ןגעוו ךיז טלדנַאה'ס
 טוג ןעוועג זיא רע .בוט גזמ ַא שממ ןעוועג רע זיא ,ןעייר יד ןופ שטנעמ

 -רעד ןוא טייקנייש ןעזעג רע טָאה ץלַא ןיא ןוא ןעמעלַא וצ ןזָאלעגוצ ןוא
 -טפניפ וליפא ןוא רעגנַאפנָא ןטסדנימ םעד ןעוועג ברקמ טָאה רע ,טייקנביוה

 סָאד .ןעגנוזַאב ייז ןוא טסימ ןופ ןביוהעגפיוא רע טָאה ךעלכיב עקיסַאלק
 ,קיטירק-רוטַארעטיל עטסעפ-ןזלעפ ןייק טינ ביוא ,הדימ ענייש ַא ןעוועג זיא
 ןוא ןעמערַאװרעד טנעקעג ךיז טָאה רע סָאװ ,הלעמ יד טָאהעג טָאה רע



 420 ? רעדיל-גָאלק ןופ ןבָאה האנה ןעמ געמ

 "רַאפ טייקמורפ יד טָאה ןענַאמרעביל זַא ,סיוא ךיז טזָאל .,ןרעטסײגַאב
 רעד ןוא ןרָאװעג טעװעטרַאהרַאפ זיא טייקיצרַאהכייװ עצנַאג ןייז ,טזַאש
 ןעמונעג ךיילג טָאה רע .לעק ןקניל ןיא ןײרַא םיא זיא רעטיצ רעזעיגילער

 טזָאלעגסױא ךיז טָאה ןייש .ןעװעטַאק ןעמונעג ןוא טנַאה ןיא קישטנַאק ַא
 רעטסגרע רעד .רשוי ץילמ םענעגייא ןַא ףיוא ןעגנונעפָאה עלַא ערעזדנוא ןופ
 עקיטסייג ענייז טנדרָאעגניא טָאה רע טייז ,ןרָאװעג זדנוא רע זיא רָארוקָארּפ
 .טינ טרָאװ טוג ןייא ןייק ןגעלָאק עקילָאמַא ענייז רַאפ רע טָאה ,ןטפעשעג
 ןָאטוצכָאנ רעביירש עשידיי עכעלטע ענייש ןבילקעג ןיוש ךיז ןבָאה ָאד ןוא
 רעזדנוא רעבָא ,לביטש-םידיסח ןיא קעװַא ךיוא ןוא ליּפשיײיב סנַאמרעביל
 ןייק רַאפ ןזיװעגסױרַא טינ ךיז טָאה טייקמורפ רעשירעביירש ןופ רענָאיּפ
 -תוקלמ ַא ןוא ןסעכ ַא ןדּפק ַא דיי ַא זיא רע .,ליּפשיײב ןקידנריריּפסניא
 טינ רענייק ךָאנ טָאה'ס .ןילַא ךיז רע טעװענַאש ייברעד ןוא .רעגָאלש
 רע יו טקנוּפ רָאנ ,ךיז ףיוא ןָאט רעק ַא קינּפַאר םעד לָאז רע זַא ,ןעזעג
 טעטילַאינעג רעקיטש ןעזרעד טנעקעג עדָאירעּפ רעמורט-רַאפ ןייז ןיא טָאה
 ,םיאטח קר םוטעמוא טציא רע טעז ,טײקיזָאלטנַאלַאט ןופ ןדמַאז ערעווש ןיא

 דניז טניווק ַא ןופ רע טכַאמ ,ןעזסיוא טינ םיא ןלָאז ייז שיּפָאקסָארקימ יו
 עטסנעש יד טרעזייברַאפ רע ןוא טרָאװק ַא טרָאװ ַא ןופ ןוא גרַאב ןצנַאג ַא
 ,ןטייקסטוג

 ןעמ ףרַאד טייקמורפ זַא ,טכַארט ַא טיג ןעמ ןעוו ןָא טּפַאכ רעטיצ ַא
 ןרעוו ןוא רענייב עלַא ןיא ןייגעצ ךיז לָאז'ס זַא ,ןרילימיסַא ןענעק ךיוא
 טייגרעד ,טייקמורפ וצ שיגרעלַא זיא ןעמ רעבָא בוא .גנולייה ןוא הכרב ַא
 ןוא סױרַא טיירש'ס ןוא לגרָאג ןיא ןקעטש טביילב סע רָאנ ,בל םוצ טינ טע

 ,ןטלַאװג טכַאמ

 ,ןרַאטנעמָאק-סיינ ענייז טימ ןעוועג םש הנוק ךיז טָאה ןַאמרעביל םייח
 ןענרעל וצ ,ךעלהשעמ עשידיגמ ןוא םיקוסּפ עקיסַאּפ יד ןענופעג טָאה רע
 -גָאט ענייז ןופ ןלָאװקעגנָא שממ ןבָאה רענעײל .סיינ לקיטש ַא ןיא טשּפ
 גנירעג ןוא רעלטיה .סעיצידעּפסקע ןוא סעיסױוקטקע עשיגעטַארטס עכעלגעט

 ,סעיצרָאּפ עקידהשקשנ גָאט עלַא טּפַאכעגנירַא םיא ןופ ןבָאה סלבעג ןוא
 -ַארעּפמעט םעד ןעמונעג ןַאמרעביל טָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ יד זַא
 ןרעלטיה ןטלעש וצ ןעמוקעג ץונוצ טוג ױזַא םיא זיא סָאװ ,םענייז טנעמ
 ןַא ןיא .םירבח ענעגייא ענייז ףיוא ןָאטעג רעק ַא ךיילג םיא טָאה רע ןוא
 --- דרוסבַא ןעמורפ ַא ףיוא טעברַאעגפױרַא וליפא ךיז רע טָאה םענייז לקיטרַא
 ,רעלטיה יו םישודק יד טלדנַאהַאב רעגרע ךָאנ ןבָאה רעביירש עשידיי יד זַא
 ןוא םיארונ םימי וצ ןעגנַאגעג זיא'ס ןעוו ,ןבעגעג רע טָאה סָאש םעד טָא
 ,לובלבירקש ַא טימ טּפַאכעגסױרַא טינ ךיז טלָאװ רעסַאװ ןיא שיפ ַא ןעוו
 ַא חיכומ רעיײנ:לגָאּפש רעד טָאה םענייז חוכ ןשיטסיטעלפמַאּפ ןצנַאג םעד
 ,םירבח עקילָאמַא ענייז ןופ סנקור יד ףיוא ןָאטעג שטייב
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 םעד ףיוא םיא טּפוטש סע סָאװ ןוא ייוו םיא טוט'ס סָאװ ,ןגָאז וצ רעווש

 ןביילקסיוא ןופ אצוי לעוּפ רעכעלריטַאנ רעד זיא סָאד זַא ןייז ןעק'ס .געוו

 ןיא רעװלָאװער ַא טָאה ןעמ זַא .קיטסיטעלפמַאּפ יו טיבעג שירַארעטיל ַאזַא

 קישטנַאק ַא טָאה ןעמ זַא .ןברק ַא טכוז ןעמ ןוא עינָאלד יד טלציק ,טנַאה

 טינ טגערפ .ןייז קסּפ םייקמ םיא ןוא ןגיײלוצרעבירַא ןצימע רָאנ ןעמ טכוז

 ןעמוק ייז ןוא םינכש עטנעָאנ רעייז ןענייז ליװקסַאּפ ןוא טעלפמַאּפ ,סָאװרַאפ

 ךיוא ןוא ןָאקיסקעל ןכעלטפַאשניימעג ַא ןבָאה ייז ןוא ןטיב-תבש-טוג ךיז

 | ,לַארָאמ עכעלטפַאשניימעג ַא

 רעדעי ןעוו ,תוקלמ יד טציא ןעמ ףרַאד סָאװ ףיוא ,רָאנ זיא עגַארפ יד

 רעביירש רעשידיי רעדעי ןעוו ןוא ץרַאה ןכָארבעצ ַא טימ םורַא טייג דיי

 זיא עגַארפ יד ?ץרַאה ןכָארבעצ םעד רַאפ רוביצ חילש רעד ןייז וצ טכוז

 --תורבע ענעגיוטשעג טינ ןכוזוצסיוא רדסכ סע זיא הווצמ ַא רַאפ סָאװ ,ךיוא

 ? םענעי ייב ץלַא ןוא

 ןוא ןסעכ ַא זיא שטנעמ ַא ןעװ זַא ,טגָאזעג לָאמַא טָאה שָאוהי

 לָאמַא ןכערב-רעלעט ןייז ךיז טלַאפ ,רעלעט ןכערב וצ רדסכ עבט ַא טָאה רע

 סנַאמרעביל .ןוקית לקיטש ַא טגירק סעכ ןייז ןוא םיאנת ַא טימ ןעמַאזוצ

 טָאה רע .םיאנת ַא טימ ןלַאפעגנעמַאזוצ ךיוא זיא ןכערב-רעלעט עקידרדסכ

 ָאי טָאה סָאװ ,טעצלַאפ ַא ףיוא טעברַאעגפױרַא ךיז ןעיירשעג ענייז ןיא

 ןיא טייג'ס .ןביירש םעד ןגעװ געמ ןעמ סָאװ ןוא טפַאה לקיטש ַא סעּפע

 ןיא ןברוח רעזדנוא םורַא רעדיל יד ןופ ןבָאה האנה ןעמ געמ יצ ,םעד

 -גָאלק יד ןופ ןגינעגרַאפ ןקיטסייג ַא ןבָאה ןעמ געמ יצ ,רעטרעוו ערעדנַא

 ? ןעיירשעג ייוו עשירעלטסניק ןוא רעדיל

 ךיז טדער'ס .רעטיירב לסיבַא ןרעו טלעטשעג ףרַאד עגַארפ יד רעבָא

 סָאװ ןוא ןפלעה טינ לָאמַא ךיז ןעק סָאװ ,רעבָאה-האנה םעד ןגעוו רָאנ טינ

 .האנה טָאה ןוא טנייוו ,טנעייל רע .ערַאבלטיממוא ןַא טפָא זיא האנה ןייז

 עטלַא-רוא יד ןיא וליפא רעבָא .האנה עשיטסיכָאזַאמ ןימ ַא זיא'ס זַא ןייז לָאז

 ןעניפעג טנעקעג ןבָאה סָאװ ,סרעטומ-גָאלק ענעגנודעג ןעוועג ןענייז ןטייצ

 ,קילגמוא ןקידנעלּפַאצ-שירפ ןוא ןכעלנעזרעּפ ַא רַאפ קורדסיוא ןרעסעב ַא

 קימ רעד וצ ןוא קיזומ ןרָאװעג ןפַאשעג טשרע זיא דיל-גָאלק םוצ ןוא

 -האנה ןפיוא ןעגנערבסיורַא לָאז סָאװ ,םיטש ענייש ַא טכוזעג טשרע ןעמ טָאה

 .ןייועג םעד ןיא עטסקידנריר סָאד ןפוא ןטסקיד

 געמ .רעטיירב ןרעו טלעטשעג ףרַאד עגַארפ יד ,טגָאזעג יוװ ,רָאנ

 ןופרעד לָאז ןעמ זַא ,ױזַא דיל-גָאלק ןייז ןביירש הליחתכל רעביירש רעד

 רענעייל רעד זַא ,לאירעטַאמ ַאזַא רענעייל םעד ןבעג רע געמ ?ןבָאה האנה

 ?האנה ןופ הריבע רעד טימ ןרעוו טלכיורטשעג ןוא ןרעוו ןגױצעגנײרַא לָאז

 האנה טינ רָאט ןעמ זַא טנקסּפ ןוא עגַארפ יד טלעטש ןַאמרעביל םייח



 431 ? רעדיליגַאלק ןופ ןבָאה האנה ןעמ געמ

 חוכ ַא ןָאטנָא ךיז זומ ,רענעייל רעד ,ךיא זַא ,טסייה סָאד ,דיל ַאזַא ןופ ןבָאה
 ענייש ןענעייל ןופ טמוק סָאװ ,האנה ןופ ליפעג סָאד ךיז וצ ןזָאלוצ טינ ןוא
 ,טרָאװ ןברַאה ןטימ רימ טגָאזרַאפ רע סָאװ קינייוו זיא'ס רעבָא .רוטַארעטיל
 רעביירש םוצ ןייג רע לָאז .,"װַאלא ןייז ףיוא ןייז רבוע טינ רָאט ךיא זַא
 זַא ןַאטנַאּפס ןעמוק לָאז האנה ןיימ זַא ,ױזַא ןביירש וצ ןטָאברַאפ םיא ןוא
 ,ןּפַאכ ךיז לָאז ןוא דנַאטשרעדיװ ןופ חוכ םעד ןרעװנָא קידנענעייל לָאז'כ
 ,טַאהעג האנה קידנליו-טינ בָאה ךיא ןוא ,הרבע ןַא ןעגנַאגַאב ןיב ךיא זַא

 -רַאפ ,ןשיקרַאמ טביולעג בָאה ךיא סָאװרַאפ ,ךימ טרסומ ןַאמרעביל
 טכוזעג בָאה ךיא יאמלה ןוא ןעמַארג ענייז טריזילַאנַא בָאה ךיא סָאװ
 -רעביל טסירדרַאפ סָאד ,דיל ןייז ןופ חוכ רעד טגיל סע סָאװ ןיא ןזייװַאב וצ
 ,םינמיס גונעג טיג רע רעבָא ,ןעמָאנ ןיימ הלילח טינ טנָאמרעד רע .ןענַאמ
 ףיוא ןָא לָאמ ןטלפיו םוצ רע טלַאפ ייברעד .רעקידניז רעד ןיב ךיא זַא
 ַא טימ טקידנערַאפ רע ןוא ,ןעמָאנ ןייז ָאי ןיוש טנָאמרעד ןוא ,ןקיווייל
 טינ רָאט ןעמ זַא ,זיא ןופרעד תיצמת רעד סָאװ ,רסומ ןוא סעכ עיצרָאּפ
 ,קילגמוא ןלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןגעװו רעדיל יד ןופ ןבָאה האנה

 טלָאװ ךיא ןֹוא רעביירש עשידיי ךיז ןעלגנַאר םעלבָארּפ רעד טימ
 . .' ,ןענילטייצ ,ןסעלעיעל ,ןקיווייל ןופ ןטַאטיצ גונעג ןעגנערב טנעקעג
 זַא ,ןזייוו וצ ןטעָאּפ עשידיי ערעדנַא קילדנעצ ַא ןוא ןיילַא ךיז ןופ ,ןלַאגיס
 םעלבָארּפ יד טקיטייוװעגכרוד ןבָאה עלַא רימ יו טרעהעג טווג טָאה ןַאמרעביל
 ןײלַא זדנוא יו ןוא טרָאװ רעדעי טימ ןגָאלשעג ךיז ןבָאה רימ יװ ןוא
 רעדעי ןוא קורדסיוא רעכעלפערט רעדעי ןָאטעג ייו ןוא ןכַאטשעג טָאה
 ןוא טגָאלקעגנײרַא ךיז טָאה סָאװ ,הרוש רעדעי ןוא םַארג רעכעלריטַאנ
 טינ ןעגנַאגַאב ךיוא רע זיא ָאד ,םטיר ןשירעלטסניק ַא ןיא טגיװעגניײרַא
 םענעגייא רעזדנוא טימ טפָארטשעג זדנוא טָאה רע .טקַא ןשיטע רָאג ןייק
 ךיז טּפַאלק רערעדנַא ןַא יװ ,טרעהעג טלָאװ דיי ַא יו טקנוּפ זיא'ס .קיטייוו
 ,ןלזג ,רעשלעפ ,רענגיל : ןפור ןעמונעג ךיילג םיא טלָאװ רע ןוא ?ונמשא;

 ן'צכ ףעלַא ןסירגַאב ןעמוקעג לָאמַא ןענייז םירבח זַא ,ךיז ןָאמרעדיכ
 טלקיװטנַא ךיז טָאה םוקפיונֹוצ םעד ייב .רעדיל ךוב ןייז ןופ ןעניישרעד ןטימ
 רעטכיד רעד .ןברוח ןיא דיל ןופ עגַארּפ רעד םורַא עיסוקסיד עקידעבעל ַא
 -נָא ךיילג טָאה ,טנוװָא םענעבעגעגנייא ןופ רעציזרָאפ רעד ,קינשטַאבַאט.א
 ןביירש ןופ הרבע רעד רַאפ גנוקידלושטנַא ןַא טכוזעג ןוא ןָאט טעד ןגָאלשעג
 ןבָאה האנה ןענעק ייז ןופ לָאז ןעמ סָאװ ,טייצ רעזדנוא ןופ רעדיל עטוג
 -ַאב-טסבלעז רעשיריל ַא טימ טנװָא םעד ןסָאלשעג טָאה ןיילַא ץכ ףעלַא ןוא
 ןסיורג רעזדנוא ןופ ןעניאור יד ןשיוצ טרָא רעזדנֹוא טכוזעג ןוא גנוקידלוש
 ,ךָארב

 ןלַאפ ייז ןוא רעטרעוו עקידרעסעמ יד ןפרַאװ רָאילגנָאשז ןופ טנעה יד
 ,קילגמוא רעזדנוא וצ ,ךָאנ ךיז ןעמַארג ייז ןוא ףרַאד ןעמ ואוו
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 ןיא ןרעוו טזָאלרָאװרַאפ טינ ןרָאט רימ זַא ןעקנעדעג רדסכ ןזומ רימ

 יד .המקנ עטסערג סאנוש רעזדנוא ןעוועג טלָאװ סָאד .קילגמוא רעזדנוא

 רעזדנוא .רעדנואוו ןָאטעגפיוא דיל עשידיי סָאד טָאה רָאי קיצפופ עטצעל

 טמענ .ןריזיוויטימירּפ ןזָאל טינ ךיז ןרָאט רימ ןוא ןּפָאװ רעזדנוא זיא טרָאװ

 ןברָאװרעד ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,טרָאװ םעד ןופ ןוא דיל ןופ עדרעוו יד קעוװַא

 עזָאלהאנה עכלעזַא וצ ןייגרעד ןלעו רימ ןוא ,ימ ןוא תונשקע ליפ ױזַא טימ

 ,טקישעגוצ ןגָארקעג קירוצ גנַאל טינ בָאה'כ סָאװ ,דיל ַא ןופ תורוש

 טײקמַאזיורג רעכעלרעדיוש רעשיטסַאטנַאפ רעייא ןיא טָאה ריא

 ,טייקיטשרודטולב רעטציירעצ רעכעלריטַאנמוא רעיא ןיא

 יןעיורפ עגנוי ייב ןטסורב יד ןטינשעגּפָא

 ,לקיררעגנַאװש ןופ רעכייב טרעכעלעגכרוד ןוא ןטירעגפיוא

 . רעטכעלשעג עדייב טריזילירעטס

 טא ראג והא ואס יומא ריקא יראה "אהה ייההההעהת נעצן גאס ןאמאמאא מע

 ,סעבַאשז עקיטולב ענדוקסַאּפ יװ ןעװער טעװ ריא
 ,םירזח עקיצערק עקידנקעטשנָא יװ ,זײמ עטערַאּפעגּפָא יװ
 טאטאא ראאאא ראאאאאפאמ אהא אהא אאאאמאמא מאה יאהו יראה אט, א יט עא אטא אטא

 עשיטסילַאבינַאק עװישרַאּפ ריא ,ָא

 .רעברַאדרַאפ-ןשטנעמ עקידנעיײּפשסיוא-םי

 רעבָא ןבָאה האנה ןופ אטח ןגעק טרעכיזעג טולָאסבַא זיא דיל סָאד

 ןרידַארגעד זדנוא לָאז ןברוח רעזדנוא זַא ,טלָאװעג ןַאמרעביל םייח טלָאװ

 ?רעדיל עכלעזַא ןביירש וצ

 זַא סע טניימ ,וליפא ןריטולַאס ןוא ןריזילַאנַא ,ןריקיטירק רימ ןעוו

 רעשירעלטסניק רעד רַאפ ןוא טרָאװ ןופ עדרעוו רעד רַאפ ץרא ךרד ןבָאה רימ

 איצומ דייר עכעלרעדנואוו ענייז טימ טָאה סָאװ ,לודג םדא ןַא ןופ ןילּפיצסיד

 יז זַא ,טריזינַאגרָא ױזַא רעטרעוו ענייז טָאה סָאװ ןוא ,ןשטנעמ ךס ַא ןעוועג

 עקיטפנוקוצ יד זַא ןוא טײקיטפַאהרעיױד ףיוא גָאזוצ ַא ןגָארט ךיז ןיא ןלָאז

 -עגפיורַא יז ףיוא ןבָאה רימ זַא ,ןגָאלקַאב ןפרַאד טינ ךיז ןלָאז תורוד

 ,דייר עקידייל ןעגנואווצ

 -עג ָאטעג ןיא רעדיל ענייז טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי שודק רעד וליפא

 ןוא ןבליז ענעטסָאמעג טימ תורוש עקידמעטָא-גנַאל עלעיצעּפס ןיא ןבירש

 רעריטרַאמ רעד ךיז טָאה ױזַא .ןעמַארג ןופ טײלגַאב ןקידרדסכ םעד טימ

 ןוא טימעג ,רעטנוא טייג קלָאפ ץנַאג ַא זַא טסואוועג טָאה סָאװ ,רערעזדנוא

 ,טייקשירעביילברַאפ ןופ חוכ םעד טימ טדײלקַאב יז ןוא רעטרעוו ענייז ןטלַאהַאב

 רעטרעדנוה ןיא ןלָאז ןּפיל ידכ ,ןבליז ענייז ןטסָאמעג רע טָאה רַאפרעד ןוא

 ,האנה ןוא גנוקידירפַאב רעד טימ רעדיל יד ןענעייל ןענעק רשפא םורַא ןרָאי

 -טסניק ןבעגעג ,טייצ רענעי ןופ רעדיל-גָאלק ערעדנַא יו רעמ ןבָאה ייז זַא

 ,קלָאפ רעזדנוא ןפָארטעג טָאה סָאװ ,קילגמוא ןטסערג םוצ קורדסיוא ןשירעל
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 ןענייז ןברוח ןטשרע םעד ךָאנ זַא ,ןלעטשרָאפ טכייל ךיז ןענעק רימ
 טנייווַאב ןבָאה סָאװ ,רעגָאלקַאב עשיטעָאּפ גונעג ןסעזעג דרע רעד ףיוא

 ?סָאװרַאפ .הכיא זיולב זדנוא זיא ןבילבעג .גנַאגרעטנוא ןלַאנָאיצַאנ רעזדנוא
 יאוולה סָאװ ,טייקיטכיזרָאפ רעשידעלטסניק ַאזַא טימ ןבירשעג זיא הכיא לייוו
 .ןרָאװעג טיובעגפיוא קיטכיזרָאפ-שינכעט ױזַא רעדיל עקיטנייה ךס ַא ןטלָאװ

 רעשיטעלפמַאּפ רעצנַאג ןייז טימ ןלעטש יאדווא ךיז טעװ ןַאמרעביל םייח
 ןופ ןעלטיּפַאק ףניפ יד זַא ,ןטלַאה סָאװ ,רעקיטירק-לביב יד ןגעק הרובג

 ןיא עיצידַארט רעד טיול .רעטכיד ערעדנוזַאב ןופ ןבירשעג ןענייז הכיא
 ,ןברוח עמַאס ןיא ךיילג ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ הימרי ןופ הניק יד הכיא
 קלָאפ ץנַאג ַא .גנונעכער-טייצ רעיינ רעד רַאפ ,080 רָאי ןיא טסייה סָאד
 טָאה הימרי ןוא טפַאשטכענק ןיא קעװַא זיא ןוא ןיורק יד ןריואוועגנָא טָאה
 ןוא עיצקעפרעפ טכוזעג ןוא ןביירש ןופ טסנוק רעד טימ "טליּפשעג; ךיז
 ,דיל ןייז ןופ ןבָאה האנה טעװ ןעמ זַא ,טייקרעכיז יד

 ךימ וַא ,טײקטמַאצעג ַאזַא טימ ןבירשעג ןענייז ןעלטיּפַאק ףניפ עלַא
 ןופ תובישח ןוא טייקנביוהרעד רעד ןיא ןברוח ןופ טסיירט יד ןעעזרעד
 רעדָא ,עיצידַארט רעד ןופ הימרי רעד סָאװ ,טרעה .טרָאװ ןשירעלטסניק
  ףריפ עטשרע יד ןופ רעדעי .ןָאטעג ןבָאה סהימרי עמינָאנַא ערעדנוזַאב יד
 בא .תיב ףלא רעזדנוא ףיוא ןלערק יוװ טעיליצעגפיורַא זיא ןעלטיּפַאק
 -- ףלא ןַא טימ ןָא ךיז טביוה הרוש עטשרע יד

 ךדב הבשי הכיא

 םע יתבר ריצה

 "תיבק ַא טימ ןָא הרוש עטייווצ יד ךיז טביוה

 הלילב הכבת הכב

 היחל לע התעמדו

 "למיג , ַא ןיוש זיא הרוש עטירד יד
 ינועמ הדוהי התלג
 הדובע בורמו

 : תיב-ףלא רעכַאפיירד ַא זיא סע לייוו ,רעטריצילּפמָאק ךָאנ זיא טלטיײקעגנעמַאװצ קידתיב-ףלא ךיוא ןיא סָאװ לטיּפַאק עטירד סָאד
 רבגה ינא
 .ייינע האר
 | בהנ יתוא
 ...בושי יב ךא

 ,תיב-ףלא לָאמ יירד ,רעדָא ,תורוש 66 טָאה דיל סָאד זַא טסייה סָאד
 -לעצנייא םעד ןופ גנַאזעג שיריל ךעלרעדנואוו ַא דיל עטירד סָאד זיא ייברעד
 עקידרדסכ טימ ךייר ךיוא סע זיא וצרעד ןוא ןברוח םעד ןיא ןנוקמ םענ
 רדגע .'רוא אלו ךשוח ,ךליו גהנ יתוא; יװ ,ןענײמ-לּפָאט עשירעטכיד
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 ,"ונל תהחּפו דחּפ יװ ןליּפש-טרָאװ עכלעזַא רעדָא ."הוע יתביתנ --- יכרד

 ךיוה םעד טימ ןגיואוועג ןוא ןטסָאמעג הרוש רעדעי זיא ייברעד ,"ינודצ דוצ;

 ןכעלרעייפ ןופ קיזומ יד זיא סָאװ םטיר ַא טימ ,ףױרַא ןוא ּפָארַא ,םעטָא ןופ

 ,טרָאװ
 זיא תיב-ףלא ןפיוא טיובעג טינ ןיוש זיא סָאװ לטיּפַאק עטפניפ סָאד

 ןוא עטסנעש יד ןופ םטיר ןיא ןבירשעג זיא ןוא גנורימוס עשירעטכיד ַא

 םעד זיב ןטלַאהעגסיױא} שילַאקיזומ זיא ןוא שמוח ןופ ןעגנַאזעג עטסירפ

 : ףורסיוא ןטצעל
 ןנתסאמ סאמ םא יכ

 ,דאמ דע ונילע תפצק

 ןוא ,גנוגנערטשנָא עשירעטכיד ןוא ימ קינייװ סָאד זיא רעמָאט ןוא

 רעדעי ןופ ןבָאה "האנה, לָאז ןעמ זַא ,ןליוו קינייװ ָאד ךָאנ זיא רעמָאט

 "עג ןבירשעג לטיּפַאק עטייווצ ןוא עטשרע סָאד ןענייז ,קילגמוא ןופ טרָאװ

 : רוטקעטיכרַא רעגנערטש ַאזַא טיול ןרָאװ

 קוסּפ ןטשרע ןופ קורדסיוא ןַא שטָאכ רעדָא טרָאװ ַא סנטסקיצניוװ

 ןופ טרָאװ ַאזַא ףיוא טיידנָא ןַא רעדָא טרָאװ ַא .קוסּפ ןטצעל ןיא ןעמ טפערט

 תורוש ףלע עטצעל יד זיב ,קוסּפ ןטצעלראפ ןיא רימ ןפערט ,קוסּפ ןטייווצ

 עטשרע עטיובעגפיוא-שירעלטסניק יד ןגעקטנַא ןעגניז ןוא ךיז ןענעגעגַאב

 טיובעג ןענייז הכיא ןֹופ רעדיל עשיגַארט יד ,לטיּפַאק ןופ תורוש ףלע

 ןוא ןבילבעג יײז ןענייז רַאפרעד ןוא םיללכ:ביירש עגנערטש טול

 -רַאפ ןענייז טייצ רענעי ןופ סהכיא ערעדנַא יד תעב ,ןרָאװעג טקיליײהרַאפ

 םעד זַא ,ױזַא ןעגנַאגרעד זדנוא וצ זיא הכיא .טייקנסעגרַאפ ןיא ןדנואווש

 ךיז טזָאל טעברַא ןייז ןוא הרוש רעדעי ןיא ךיז טעז טנַאה סרעטכיד

 -- תורוש עקידנעלסיירטפיוא-ףיט יד וליפא ןוא ,ןריזילַאנַא שירעטכיד

 סָאװ ,תורוש עשימטיר ךיוא ןענייז ,םיחּפט יללע םירּפ םישנ הנלכאת םא

 .רעיוא סָאד ןעלטרעצ

 ,ןברוח ןטסערג רעזדנוא ןופ רעטכיד עקיטנייה יד ןעקנעדעג ןליוו סָאד

 סָאװ ,עדרעװ רעשירעלטסניק טימ טרָאװ עקילייה סָאד ןעמַאצ ןליוו ייז

 ּפָאק ןטקעדַאב-שַא ןפיוא ןיורק ַא זיא

 םעד ןופ טסנוקיןיילק ןכַאמ ןוא ןריזיטענָאס אקווד טשינ טניימ ןעמַאצ

 טניימ סע .עטכישעג רעכעלקילגמוא רעצנַאג רעזדנוא ןיא קילגמוא ןטסערג

 טשינ ; קיזומ-גָאלק רעזדנוא ןפיטרַאפ ןוא רעטרעוו ערעזדנוא ןביוהרעד רעבָא

 טכַאמ סָאװ ,קיזומ רעשירטעמ רעגרַאק ןוא רעטלַא ןַא ןֹופ םיללכ יד טיול

 -טרָאװ רערעכעה ַא טימ גנַאלקנייא ןיא רָאנ ,קסעלרוב ןייוועג ןופ טּפָא

 -גָאלק םוצ גנַאגוצ ַאזַא ןופ קורדסיוא רעטסכעה רעד זיא הכיא ,טייקיטרעוו

 ןבָאה ןליפא ; ןעק ןעמ סָאװ ,האנה רעכעלרעמעי רעד וצ תושר טיג סָאװ ,דיל

 .קלָאפ ַא ןופ ןברוח םעד ףיוא ,ןייוועג ַא ןופ



 סטוג ןוא בָאה

 קיד ריאמ קיזייא

 רעמורק רעד עקשיפ

 לדנעמ םחנמ

 השורי סצרפ

 ןעזייר םהרבא





 קיד ריאמ קיזייא
 תושעמ יירד

 יד ןיא ןוא רעטרעלקעגפיוא ןַא דיי ַא ןעוועג זיא קיד ריאמ קיזייא
 -עג טָאה רע .רערעל ַא ,רערעלקפיוא ןַא ןייז טלָאװעג רע טָאה ןענייז ךעלכיב
 -השעמ ענייז ןיא ןקוקוצנײרַא ןָא טשינ טייטש טײלסנַאמ יד זַא ,טסואוו
 ןייא ףיוא ןייא ייז ןעגנילש ןוא קוק ַא ָאי יז ןּפַאכ חבנגב שטָאכ ,ךעלכיב
 רעד טימ ןלעטשנדירפוצ ךיז זומ רע זַא ,טליפעג רעבָא טָאה קיד .סופ
 רעשידיי רעד וצ טדערעג טָאה רע .רעבייוו רַאפ רעביירש ַא ןופ עלָאר
 טָאה רע ןוא ןירענעיל שמוח-שטייט רעד וצ ,לייח תשא רעד וצ ,יורפ
 ,ןדליבסיוא טלָאװעג יז

 -רעּפ עשירעלטסניק ערעקרַאטש ַא ןעװעג קיד ריאמ קיזייא טלָאװ
 רעטכַארטעגסיױא ןַא רַאפ ןבירשעג ןעוועג רשפא רע טלָאװ ,טייקכעלנעז
 "ייא ןַא סנייז ןגיוצרעד עקַאט רע טלָאװ טייצ רעד טימ ןוא טמַאשרענעייל
 ענייז הביבס יד ןוא וינע ןַא דיי ַא ןעוועג זיא קיד רעבָא .רענעייל םענעג
 רָאנ ,רענעייל ןייז ןפַאשעג טָאה רע טשינ .טקיטינעג םיא ןיא ךיז טָאה
 ףיוא טרַאװעג שממ טָאה ,ןירענעייל יד ,לַאפ ןייז ןיא רעדָא ,רענעייל רעד
 ,ןױשרַאּפסנַאמ םעד ,םיא טָאה יז ,טפָאהעגסױא ןגָאז וצ ױזַא םיא טָאה יז .םיא
 ןופ ,דנַאטש ןשליבסנַאמ ןצלָאטש ןייז ןופ ןסירעגסױרַא טלַאװעג טימ
 ןרעוו וצ ןעגנואווצעג םיא טָאה ןוא ,יורפ רעד ףיֹוא קוק ןקיד'ינשע אלש ןייז
 | ,רערעל ריא

 סָאד טנייװרַאפ ,רָאי ןופ ןטייצ יד טימ ,יז טָאה סיוא רָאי ןייא רָאי
 -טוג עריא טימ טכַארברַאפ סיוא תבש ןייא תבש ןוא ,שמוח-שטייט עצנַאג
 -שטייט סָאד .רָאה ַא ףיוא ןטיבעג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדלעה עטנַאקַאב
 -ַאב'טוג יד ןוא תורדס עקידרעטניוו ןוא עקידרעמוז טַאהעג טָאה שמוח
 ףטסעפ טול ,ןעגנַאגעגרעטנוא ןוא ןעגנַאגעגפיוא ןענייז ךעלהשעמ עטנַאק
 .ןצעזעג-רוטַאנ

 ןסערעד לסיב שּפיה ַא טזומעג ךיז טָאה טייקטסעפ יד דָארג רעבָא
 ךָאנ ,טייקשירעדניפרעד ךָאנ טרעגנוהעג שממ טָאה יורפ עשידיי ערשכ יד
 רעד סָאװ טימ ,טלעװ רעד ןופ לייט ַא ךָאנ ,ןעגנולקיװטנַא עטרַאװרעדמוא
 יד ןעוועג זיא שיטקַארּפ רָאנ .סיוא-גָאט-ןייא-גָאט ןדנוברַאפ ןעוועג זיא ןַאמ
 ןוא ןענעייל רָאנ ,ןענעייל טַאלג טשינ טלָאװעג טָאה יז --- יֹורפ עשידיי
 סעּפע ריא טמוק'ס זַא ןליפ רָאנ ,ןענעייל ןופ ןבָאה האנה עקַאט ,ןענרעל
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 ןוא לטלעוו סנַאמ םעד ןיא ןענעבנגניירַא טלָאװעג ךיז טָאה יז .ןופרעד וצ

 ,םיא טימ ןכיילגסיוא ךיז רעגייטש ןקידסעוװינַא ןַא ףיוא

 עירעלַאג-ןדלעה רעטנַאקַאב ריא ןופ ץנענַאמרעּפ רעזעיגילער רעד וצ

 ,בָאגוצ ַאזַא ,בָאגוצ ןכעלטלעוו ןוא ןטכַארטעגסיױא ןַא טלָאװעג ךָאנ יז טָאה

 עיינ --- ץיזַאטנַאפ ריא רַאפ ןטייקכעלגעמ עטסיירפ יד ןבעג ריא לָאז סָאװ

 יד .ָא .ןעגנולקיװטנַא ןוא ןעגנולקיוורַאפ טימ ,ןשינעעשעג עיינ טימ ןדלעה

 ןעוו ןוא עיזַאטנַאפ רעכייר ַא טימ ןעקנָאשַאב ןעוועג זיא ןירעזעל עשידיי

 לָאמַאכָאנ יז טָאה ,"הניארו הניאצ; םעד טנעיילעג תבש רעדעי טָאה יז

 רעבָא ,גנושַאררעביא ןופ רעטיצפיוא םעד טרילומיס ןוא טבעלעגרעביא

 טשַאררעביא ןוא ןבעל עקַאט רָאנ ,ןבעלרעביא טלָאװעג רָאנ טשינ טָאה יז

 רעקידרעטניװ ןוא רעקידרעמוז רעד טימ זיא שמוח-שטייט סָאד .ןרעוו

 טָאה יז רעבָא ,תמא רעטסכעה ריא ןרָאװעג תורדס יד ןופ טיײקידנעטשַאב

 רעד טשינ ,תמא רעד יװ שרעדנַא זיא סָאװ ,רוטַארעטיל ךָאנ טרעגנוהעג

 ,שרעדנַא קיברַאפ --- שרעדנַא רָאנ ,ךוּפיה

 טָאה סָאװ ,ןירענעייל רעשידיי ַא ןופ עיטָאּפסעד רעכעלטניירפ רעד טָא

 קיד ריאמ קיזייא ךיז טָאה ,רעגייטש ריא ףיוא ,רעביירש ַא ףיוא טרַאװעג

 ענייז טצענערגעגמורַא דלַאב ליפיוזַא ףיוא ןוא ןצנַאגניא ןבעגעגרעטנוא

 "יא םוש ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .,ןטייקכעלגעמ עשירעביירש ענעגייא

 ןבָאה טלָאװעג טשינ ייז טָאה רע ןוא טפַאשרענעייל ןייז ןגעוו סעיזול

 שטנעמ רעכעלצונ ַא ןייז וצ ,טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךעלרע ךיז טָאה רע

 ןופ ןגָאװ םוצ טנַאלַאט ןשירעלייצרעד ןייז טנַאּפשעגוצ ךיילג טָאה רע ןוא

 ןטיז עטוג ,תודימ ענייש ןענרעל ןופ ,טייקשירערעלקפיוא
 ןיא טנװַאהַאב ןעוועג זיא קיד טייוו יווװ ףיוא ,טנַאקַאב טשינ זיא'ס

 זיא'ס רעבָא ,רוטַארעטיל רעשיליוּפ רעדָא ,רעשישטייד ,רעשיסור רעד
 רעכיב טימ טנעײלעגנָא גונעג ךיז טָאה ליכשמ רענליוו רעד זַא ,רעכיז
 רעדָא ,רעכיב-הריקח רעמ טנעײלעג טָאה רע יצ .ןכַארּפש יירד יד ןיא

 ,רָאלק טשינ ךיוא זיא ,רוטַארעטיל ענייש יװ ,קרעװו עכעלטפַאשנסיװ

 יייצרעד ןכעלריטַאנ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,קיד זַא ןעמעננָא ןעק ןעמ רעבָא

 וצ ,לָאמ ןיא יװ רעמ ,טעשזדנָאלברַאפ רעכיז טָאה ,טנַאלַאט ןשירעל

 עקידרעטעּפש ענייז ןופ ךס ַא זַא ,לשמל ,טסייו ןעמ .קיטסירטעלעב

 .ןענַאמָאר עטנַאקַאב ןופ ןעגנורעסַאװרַאפ ןעוועג ןענייז קרעו עקידהדירי ןוא

 טסַאּפעגנײרַא טוג ױזַא ךיז טָאה קיד סָאװ ,קיסָארדרַאפ זיא רַאפרעד

 ןקיטרַאפ ַא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןייב ןזיב טסירדרַאפ'ס .,הביבס ןייז ןיא

 לגילפ יד ןרױשעגמורַא םיא טָאה ןירענעייל רעדָא ,רענעייל ןייז .רענעייל

 זַא ,ךיז ייב ןסיררַאפ ןייז טשינ לָאז רע זַא ,ןעגנואווצעג םיא ןוא

 ןעמעוו רַאפ ,ןובשחו ןיד ןבעגּפָא ךיז ןוא ןסיוו רדסכ רע לָאז קידנביירש

 ,טייטש רע
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 רע ןעוו ,טביירש רע ןעמעוװ רַאפ טסואוועג טשינ טלָאװ קיד ןעוו
 טכוז סָאװ ,רעלעטשטפירש רעגנוי רעקידנעשזדנָאלב ַא יו ןבױהעגנָא טלָאװ

 ַא טלעטשעגקעװַא ךיז רעכיז רע טלָאװ ,דנַאטשַאב ןשירעלטסניק ןייז
 ןוא רוטַארעטיל רעד ןופ לּפערט ןטשרעטנוא עמַאס ןפיוא ,רענעדײשַאב

 רַאפ יװ .,רענעײל רַאפ ױזַא טשינ ,טייטש רע זַא ,טסואוועג טלָאװ רע
 ןרעטסומ עסיורג רַאפ ,רעכיב

 ןעוועג טלָאוװ'ס סָאװ ,טשינ תמאב סייווכ רעבָא ,טפָא ךיז בושי'כ
 טלָאװ :רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ רעטניזעג
 יצ ,רעביירש רעטוג רעטכעלש א ןרָאװעג טלָאװ קיד ןעוו ,רעסעב ןעוועג

 יָאטסלָאט .רעביירש רעטכעלש רעטוג ַא ןרָאװעג זיא רע סָאװ ,רעטנַארק זיא
 ןביוהעגנָא ןיוש רֶע טָאה 1863 ןיא רעבָא ןקיד ןופ רעגניי ןעוועג זיא
 רָאנ ,טנַאלַאט ןופ טשינ ךיז טדער ָאד ."רימ יא ַאניִאוו , ןייז ןביירש

 טשינ קיניזטסואװַאב רע טָאה ,טיירב ןעמונרַאפ ךיז טָאה יָאטסלָאט ןעוו
 -רַאפ ןופ רעדָא רוד ןייז ןופ ןרעטסומ-טסנוק יד ןופ ןייטשּפָא טלָאװעג
 | ,תורוד ענעגנַאג

 -נָא עמַאס ןופ ןביוהעגנָא ךעלבעטשכוב ױזַא עקַאט קיד טָאה סָאװרַאפ
 ןיא טפַאשנרענָאיּפ ןייז ןעמונעג ךעלבעטשכוב-וצ רע טָאה סָאװרַאפ ,ביוה

 טימ ןענעקַאב וצ ךיז טייהנגעלעג ַא טָאהעג טייהרעגנוי טָאה קיד ? שידיי
 טָאה קעטָאילביב יד .חלג ןשילױטַאק רעשזיווסענ ַא ןופ קעטָאילביב רעד

 זַא רָאנ ,בױהנָא ןַא יוװ ךַאז ַאזַא ָאטשינ זיא'ס זַא ,ןזייוו טפרַאדַאב םיא ךָאד
 .ןעגנוצעזרַאפ ןענייז ןטייקיטשרע ענעפורעג-ױזַא עלַע

 גנוצעזרַאפ ַא ןעוועג ץלַא רע זיא ,ןעועג טשינ זיא רע שירענָאיּפ יו

 טלָאװס זַא ןייז רשפא ןעק'ס ןוא רוטַארעטיל-רסומ רעשידיי רעד ןופ
 קיד ןעוו ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ גנַאג םעד רַאפ רעסעב ךס ַא ןעוועג
 -טנַא ןופ טייק רעד ןיא גניר ַא רַאפ טכַארטַאב קיניזטסואווַאב ךיז טלָאװ
 .רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןיא גנולקיוי

 קיד סָאװ ,רעכיילג רָאג זיא'ס זַא ,ןייא טלַאפ טייז רעדנַא רעד ןופ

 טָאטש ןוא ןטייקכעלגעמ ענייז טצַאשעגּפָא ןוא ןענַאטשרַאפ רעסעב טָאה
 ןופ לטיּפַאק ַא ןביוהנָא ןוא רעביירש-טלעוו ןופ ןָאגיּפע ןַא ןרעוו לָאז רע

 טנפעעג ,השוב ןָא ,רעכיג רע טָאה ,סרעפיולכָאנ ןוא סרעכַאמכָאנ עדמערפ
 רעקימַאטש ַא רַאפ טנעמַאדנופ םעד ןגיײל ןפלָאהעג ןוא לטיּפַאק יינ ַא
 ןקידכרדה תציפק םעד ןזיוװַאב יוו ייס טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי
 ןופ ךשמ ןיא ,רוטַארעטיל טלעװ רעד טימ ןכיילגוצסיוא ךיז רעדנואוו

 רוטַארעטיל רעזדנוא זיא ,ןקיד קנַאד א רשפא ןוא .טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא
 ןפיט עשידיי עטסקינייװניא ןֹוא ןגעו ענעגייא ךרוד ןעמוקוצנָא ןעגנולעג
 ןכַאילש עכעלטלעוו עטסטיירב יד וצ
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 לייו .ןקיד וצ גנַאגוצ ןטצעל םעד ןיא גָאװ רעמ ,ךיז טכַאד ,ןַארַאפ
 ןעוועג ,עיניל רעטקעריד ַא ןיא ,רעכיז קיד זיא ,עדייז רעד זיא עלעדנעמ ביוא
 טזָאלעגרעטנורַא יײדָאב רע טָאה עדייז-רעטלע ןַא יו ןוא ,שדייז-רעטלע רעד

 ּפָארט םעד ןגײל זומ רע זַא ,ןענַאטשרַאפ ןוא עדרעוו רענעגייא ןייז ןופ
 רעקיצכעז יד יבגל ,ןריצלָאטש טינ םיא טימ ןענעק רימ ביוא .,סנגייא ףיוא
 ןייז טימ ןייז ץלָאטש רעבָא רימ ןזומ ,טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאפ ןופ ןרָאי

 לָאז'ס יוװ ,זיא סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ טנעמַאדנופ םעד ןגייל
 ,רָאי קיצניינ עצנַאג ןייק טלַא טשינ ץלַא ךָאנ ,ןײטשנָא טשינ זדנוא

 םענעגייא ןייז וצ טייהנדײשַאב רעצנַאג ןייז טימ ןטָארטעגוצ זיא קיד

 םיא ןוא טרעדָאפעגסױרַא םיא טָאה סָאװ ,ןבעל ןשידיי םוצ ןוא טנַאלַאט
 טנידַאב ןוא ךָאי םעד ןגָארטעג טָאה רע .ןבָאגפיױא עטמיטשַאב טלעטשעג

 רעשילרעטסיוא ןַא יו ןעמוקעג טשינ ריא וצ זיא רע .ןירענעייל ןייז

 יו ,קורדנייא םעד טפָא ןכַאמ ןעלטימ עשירעביירש ענייז שטָאכ .רעדמערפ

 רע זַא ,שוריפב רעבָא ןעמ טעז ,ףלא עמַאס ןופ ןביױהעגנָא טלָאװ רע

 םענעגיא םעד טמַאצ רע ןוא ,טייקוויטימירּפ ןופ לעטשנָא םעד טכַאמ
 ,יורפ רעשידיי רעד ןופ רעיוא םוצ ןדער טקעריד לָאז רע ידכ ,גגנורּפש

 ,רפס-רסומ ןשידיי ַא רעדָא ,שמוח-שטייט סָאד טכַאמרַאפ סָאװ רָאנ טָאה סָאװ

 ,ריד ןזייװ וצ םוא ,ינומדקה לשמה ירבד ולדג המ המיענ הארוק ךל תוארה ןעמל
 "כירּפש ןטלַא ןופ דײר יד ןעניז סע תמא ןוא קיטכיװ יװ ,ןירענעײל ערעייט ןיימ
 וצ טסײה סָאד ,רעטומ ַא ןוא רעטָאפ א ןייז וצ ץנוק עטסערג יד זיא סע' :טרָאװ
 ".װ"זַאא 'ןָאט עלַא סָאד ךיז ןעמענ ךָאד ןוא ,רעדניק ןעיצרעד

 ,ףיילַא לקיצייח , ןייז ןָא קיד ריאמ קיזייא טביוה ריפניירַא םעד טימ

 רעד וצ דנעוו ןשיאערבעה םעד טימ ןיוש ,ריפניירַא רעקיזָאד רעד זיא סָאװ
 טמענ רע ?"הניארו הניאצ  ןופ עיצַאזיליטס ַא טשינ ביוא .,ןירענעייל

 -השעמ ןייז וצ שמוח-שטייט ןופ יז טריפ ןוא טנַאה רעד ייב ןירענעייל ןייז

 .רענייטש-לכיורטש עלַא ,םילושכמ עלַא געוו ןופ טקיטיײזַאב רע ןוא ,לכיב

 רע רעבָא ,רוטַארעטיל ריא טיג רע ,ןײרַא קַאז ןיא ןיירַא יז טרַאנ רע
 ,קידוועייקעצ ןוא טכייל סע טכַאמ

 ןוא רָאלק טָאה רע זַא טזייוו ןקיד ןופ טייקיניזטסואווַאב יד דָארג ןוא

 ןוא רעריזירַאלוּפָאּפ רעד ןרעו וצ עיסימ יד ןעמונעג ךיז ףיוא יירטעג

 ןעמענרַאפ ןלעװ ךיז ןלָאז רימ ןעוו .שידיי ףיוא הלכשה ןופ רעצעזרעביא
 ענייז ןיא ןרוּפש נונעג ןענופעג רימ ןטלָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ סקיד טימ
 ןייז בירקמ טזומעג לָאמ ךס ַא טָאה רע זַא ,ןזיוװַאב ןטלָאװ סָאװ ,קרעוו
 .רערעל ַא ןרעוו וצ ןליוו ןכעלרע םעד ןופ חבזמ ןפיוא טנַאלַאט לסיב ןייז

 סָאװ ,אפוג קרעוו יד ןופ יו ,ןקיד ןופ ױזַא טשינ ָאד ןדער רימ רעבָא
 תבוטל ,ןיילא ךיז טימ ןסימָארּפמָאק ענייז ןופ טַאטלוזער רעד ןיוש ןענייז
 ןוא םכח רענליוו רעד ,קיד זַא ,ךעלגעמ ךיוא זיא'ס לייוו .טפַאשלעזעג ןייז
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 םעד טקעדעגפיוא ןעוועג טשינ ןצנַאגניא רשפא טלָאװ ,רעגָאז-לטרעווכיילג
 ןסָאלשַאב טשינ הליחתכל טלָאװ רע ןעוו ,ךיז ןיא טנַאלַאט ןשירעביירש

 ןוא ןעלדייאוצסיוא טכוז סָאװ ,רעלייצרעד-השעמ רעכעלצונ ַא ןרעװ וצ
 | .רענעייל ענייז ןעיצרעד וצ

 זיא --- קינייװ רעייז ןסייו רימ ןוא --- ,ןסייו רימ סָאװ ,ץלַא ןופ

 טריטַאולּפסקע זיא רע .רוגיפ עשיגַארט ןייק ןעוועג טשינ קיד ריאמ קיזייא
 ןבירשעגסױרַא ךיז ןופ טָאה רע זַא ,וצרעד ןעגנַאגרעד זיא רע ןוא ןרָאװעג
 טָאה רע רעבָא ,הנויח ףיוא ןענידרַאפ ֹוצ ידכ ,רענייב יד ןופ ךרַאמ םעד

 סעיזנעטערּפ ןייק טַאהעג טשינ לָאמנייק טָאה רע ,לכיימש ַא טימ ןָאטעג סע

 ןײשּפָא ןכַאװש ַא ןיא זיולב ךיז טקיטיונ יז סָאװרַאפ ,טפַאשלעזעג רעד וצ

 טָאה רע .רעמ ךס ַא ןבעג ןעק ןוא טגָאמרַאפ רע תעב טנַאלַאט ןייז ןופ
 ןעמונעג טָאה רע זיב ,ןײלַא ךיז ןשָאלעגנייא ,החמש טימ ,זייווכעלסיב

 רעד רעטנוא ,עדרעוו ןייז רעטנוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןכַאז ןעגנַאלרעד

 ןייז ןופ עדרעװ רעד רעטנוא וליפא ןוא ןושל רעייט ןייז ןופ עדרעוו
 ,ןירענעייל רענעגייא

 ערעקיטכיצ ןוא ערעסעב סקיד ריאמ קיזייא טנייה טנעייל ןעמ ןעוו

 עמַאס םייב ךיז ןעניפעג רימ זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ןעמ רָאט ,ןעגנולייצרעד
 וצ בייחמ זיא רענעײל רעדעי טשינ .רוטָארעטיל רעזדנוא ןופ תישארב
 ןופ טירט עטשרע יד ןיא ,ביױהנָא עמַאס םעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןייז
 ָאי טלקיװטנַא רע ןעוו זַא ,טסיוו רענייא רעדעי רעבָא .,רוטַארעטיל ַא

 .ןבעגרַאפ ןוא ןעמענרַאפ וצ טיירג ןייז רע זומ ,סערעטניא ַאזַא

 רעזדנוא ןופ רעשרָאפ םעד רַאפ סניפעג ַא שממ קיד זיא לכ םדוק
 -נעמ ייב ןענעגעגַאב רימ ,תמא טייקשירענָאיצולָאװש רעכעלטפַאשלעזעג
 ןפערט רימ סָאװ ,ןשזַאנָאסרעּפ יד ןופ ךס ַא ןעמכילע-םולש ייב ןוא ןעלעד
 רעדייא ךָאנ ,םרָאפ רעיור ַא ןיא רעבָא ייז רימ ןגירק ןקיד ייב ,ןקיד ייב

 -םולש רעדייא ןוא טיײקפרַאש ןייז טימ טרעפעפַאב ייז טָאה עלעדנעמ
 .רעטכעלעג ןייז טימ ןצלַאזַאב ייז טָאה םכילע

 "יור ןופ דנַאטשוצ ןיא ,טייקידלטעטש ןוא טָאטש עשידיי עשיווטיל יד

 רַאפ טרעוו סעּפע ךיוא זיא ,טרעפעפַאב טשינ ןוא ןצלַאזַאב טשינ ,לַאטעמ
 רעשינכעט ןוא רענעקורט ַאזַא ןייז טשינרָאג ףרַאד רע ןוא ; רעשרָאּפ םעד
 .ןענױשרַאּפ סקיד ןופ ןבָאה וצ האנה ידכ ,רעלטפַאשנסיװ

 סָאװ רענייא יו טשינ ןקיד ֹוצ טמוק רענעייל רעד ןעוו וליפא רָאנ
 טסָארּפ ליוו סָאװ שטנעמ ַא יוװ רָאנ ,טייקשיטייצרַאפ וצ ןבָארגרעד ךיז ליוו
 ַא תוישעמ ערעסעב סקיד ןיא םיא ףיוא ןטרַאװ ,ןבָאה האנה טושּפ ןוא
 ,תואנה יילרענדיישרַאפ ךס

 טשינ ןעמ טמוק ,תוישעמ ערעטכע סקיד רעביא עיצידעּפסקע ןַא ןופ
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 ןוא רעקיטכיצ ,רעגולק ַא ןעועג זיא קיד .טביוטשרַאפ ליפוצ סױרַא
 סע טעז'מ ,ןעגנוקרעמַאב עקיטייז ענייז ןֹופ סע טעז ןעמ .דיי רערעייט
 ןליפא .ןושל שירעליצרעד ןייז ןֹופ טייקניר רעכעלריטַאנ רעד ןופ
 טשינ טקידיײלַאב רע ,קידנסױטשּפָא טשינ רע זיא ,טלַא זיא רע ואוו טרָאד
 ַאזַא גנוריצ קיטש ַא זיא'ס ןוא םישוח עלַא ייב זיא רע .תוטש ןייק טימ

 : | ,זיוה ןיא ןבָאה וצ ןקשטיטלַא

 ןכַאז ענייז וצ גנַאגוצ רעשיטעטסע רעד ,ליו ןעמ ביוא ,זיא סָאד
 -עגּפָא ךיש יד ןוא טמעקרַאפ-ןייפ דרָאב יד ,טצוּפעגּפָא זיא עטָאּפַאק יד

 ,טײקטלַא יד טעז ןעמ ןעוו וליפא .האנה עלעיצעּפס ַא זיא סָאד ,.טביוטש

 ןענעיילרעביא ןוא ןענעייל וצ טוג זיא'ס .ןושל ןופ האנה יד טמוק ךָאנרעד

 ,ךַארּפש ןייז טצוּפעג טשינ טָאה רע .ןושל ןבילוצ תוישעמ עכעלטע סקיד
 ַא עקַאט זיא .טדערעג ןֹוא ליומ סָאד טנפעעג טָאה רע ,עלעדנעמ יװ

 טרעדנוה ַא טימ ןיילא ךיז ןופ טדערעג ךיז טָאה שידיי יװ ,ןרעה וצ היחמ
 יד קידתוחקיּפ יװ ןוא טלטרעוװכײלגעג ךיז טָאה שידיי יוװ ,קירוצ רָאי

 ענייז ןיא ןענייז ,ןושל ןופ רעדיר יד ןעוו וליפא .,ןעוועג זיא ךַארּפש

 | | .ןעיירעתוטש ןעגנַאגַאב תוישעמ

 סע זיא טדערעג ןוא ליומ'ס טנפעעג טָאה רע זַא ,טגָאז ןעמ ןעוו

 ָאד טרָאפ זיא'ס זַא ,ןסעגרַאפ טשינ רָאט'מ .גנַאגוצ רעטכייל וצ יַא רשפא

 ,לכיב ַא ןיא ךעלטנפע ןדער ןוא ךיז רַאפ ןדער ןשיװצ ,קוליח לקיטש ַא

 ןוא סולפ ןכעלריטַאנ םעד ןבעג ייז ןוא רעטרעוו רעשידיי ןדער ןשיוװצ
 -עגמוא עוויטַארָאקעד יד טָא .גָאלַאיד ןיא ןלײטרעדנַאנַאפ ךעלריטַאנ ייז
 שידיי ןיא ןרעהנייא ךיז ןענעק וצ ,ךַאז ַא ךָאנ .טסנוק זיא טייקטלצניק

 ַאזַא וצ ןריצודער ןוא ןעייזכרוד סע ןוא קירוצ רָאי טרעדנוח רעביא ןופ

 שימוצ ןָא ,ץנעסעטניוװק ַאזַא ֹוצ ןוא טיײקכעלריטַאנ רעטשטנעבעג-טָאג
 .ןטפיוא רעשירעלטסניק ַא זיא ,ןעיילק עכעלכַארּפש ןופ

 -עגניירַא רע זיא ,ןביירש ןייז ןיא קיניזטסבלעז ןרָאװעג זיא קיד ןעוו
 ןושל סָאד ןצוּפמורַא טלָאװעג טָאה רע לייוו ,ןעמזירעמשטייד ןיא ןלַאפ

 -רעד ענייז ןיא ,ןבירשעג טָאה רע ןעוו רעבָא .ךיילג ןטייל ןכַאמ סע ןוא
 טשינ ףרַאד שידיי זַא ,ןזיוועג רע טָאה ,ןטנעמָאמ עשירעביירש ערענעכיוה
 .ןח ןקידנגייצרעביא םענעגייא ריא טָאה יז זַא ,סעיגָאלָאּפַא ןייק

 ,ןקיד ןופ ןבָאה וצ האנה יוזַא יו ןענרעל טשינ םענייק ףרַאד ןעמ
 ןעמ זַא ,ךיז טײטשרַאפ .ןגעקַא ךיילג ןעמוק תואנה יײלרעלַא יד לייוו
 וצ טלָאצעג טָאה קיד סָאװ ,זניצ םעד טייצ עצנַאג יד ןעקנעדעג ףרַאד

 ןירענעייל ןייז וצ ןוא טייצ  ןייז
 ַא וצ יװ רעניז השעמ רעדעי וצ ןטָארטעגוצ לכ םדוק זיא רע

 ַא ןעלדנַאהַאב וצ ןעוועג ןסיוא רע זיא טשרקיערעד .לשמנ ַא ןופ לשמ

 ןופ גנואיצרעד עטכעלש רע טלדנַאהַאב *ןיילַא לקיצייחא ןיא .םעלבָארּפ
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 ןסייוו סָאװ ,םיריבג עטעברַאעגפױרַא ןענייז עמַאמ-עטַאט יד ןעוו ,רעדניק

 טייג "קָאסעשטַארוד ןופ םיחרוא, יד ןיא .ןגָאז וצ תויח רעייז ןופ טשינ

 עיַאמש 'ר/ ןיא ןוא ,ןטירקָאּפיה עזעיגילער ןגעק המחלמ ןיא סױרַא רע

 עשיטיזַארַאּפ ןוא עשירערָאנש יד ןגעק רע טפמעק "רעטעב בוט-םוי טוג
 ,שדוק ילכ

 ךעלטנגייא זיא ןלייצרעד ליוו רע סָאװ סָאד זַא טביולגעגנייא ױזַא זיא רע
 -רעד "ןיילַא לקיצייח, וצ המדקה רעד ןיא ךיילג ןיוש זַא ,לשמ ַא יו רעמ טשינ

 "עג ַא ןופ עטכישעג עניילק ַא ןבײרשַאב ךיא זומ , ; השעמ עצנַאג יד רע טלייצ
 ןעמ סָאװ ,דיחי ןב ַא םענייז ןגיוצרעד טָאה רע יו ,רעפיש לרעמש 'ר ןסיוו
 ןכַאמ וצ ךעלקילג ךיז ןוא םיא טניימעג טָאה רע ,לקיצייח ןפורעג םיא טָאה
 -מוא טכַאמעג גנוריפפיוא ןוא גנואיצרעד רעשירַאנ ןייז ךרוד טָאה ןוא
 קעװַא םעד ךרוד זיא יז לייוו ,בייוו ןייז רעמ ךָאנ ןוא םיא ןוא ךיז ךעלקילג

 ַא קילגמוא ריא ךרוד ןזָאלעג טָאה ןוא טלעו רעד ןופ טייצ רעד רַאפ

 ןצנַאלג וצ ןטסולג טשינ ייז ךיז לָאז סע זַא ןעיורפ ערעדנַא רַאפ ליּפשיײב
 זַא ערעדנַא רַאפ ןזיוו טשינ ךיז לָאז ןעמ ןוא ,ןשטנעמ עסיורג ןשיוצ

 ."ןביוהעג רעייז זיא ןעמ זַא ,ןביולג ןלָאז ענעי
 רעד ףיוא ףױרדַא ןַא טיג ןוא קַאז ןופ ץַאק יד סױרַא קיד טזָאל ױזַא

 טלקיװטנַא ןוא טדערעגמורַא ,טעברַאַאב זיולב טרעוו סָאװ ,השעמ רעצנַאג

 -סעיּפעגסיױא םעד ןופ השעמ יד רעבָא .טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא
 םיריבג עטעברַאעגפױרַא יד .עקיבלעז יד ץלַא טביילב למעל ינוק ןטעשט
 לּפעק סָאד טפרַאש סָאװ ,ץראה םע ןסיורג ַא ,דמלמ ןרעייט ַא ןעמענ
 דניק סָאד זַא ,ךעלטשּפ ענעגיוטשעג טשינ טימ דיחי ןב ןכייר םעד ןופ
 ןוא ךודיש ַא םיא טימ טוט ןעמ ןעוו .טעװעדליװרַאפ ןוא טבערגרַאפ טרעוו

 בלַאה ,ןרָאפ ייז ןוא רוטּפ םיא ןופ ןענייז ייז זַא ןעניימ עמַאמ-עטַאט
 טרָאד ןיוש ייז ןעניפעג ,םייהַא קירוצ ,קידנפוליגב בלַאה ןוא קערש ןיא
 ךיילג סחוימ ןוא ריבג רעד טָאה טָאטש רעטייו רעד ןיא .דיחי ןב רעייז

 יב רע טָאה ,טלדנַאהעגניא ָאד טָאה רע האיצמ ַא רַאפ סָאװ ,ןעזעגנייא
 עכלעזַא טימ ,םייהַא קירוצ טקישעגּפָא םיא ןוא טג ַא טרַאנעגסיױא ןעלקיצייח
 ןעו .עמַאמ-עטַאט ןופ רעירפ ןעמוקעגנָא ךָאנ זיא רע זַא ,דרעפ עכיג
 -רַאפ ןיא ךיז טלַאהַאב'ס רעװ ,ןסיוו ןליוו ייז ןוא ןָא ןּפַאלק ןרעטלע ענייז

 ,ןײלַא לקיצייח --- למיעושעש דלי סָאד טרעפטנע ,זיוה ןטכַאמ

 ןילַא לקיצײח .השעמ רעד ןופ ןעמָאנ רעד ךיז טמענ םעד ןֹופ ןוא

 ,רעדניק עטעװעלַאבעצ רַאפ ןעמָאנוצ ַא ןרָאװעג ךיילג זיא
 סנירענעייל ענייז רַאפ ןטכַארטוצסיוא טשינ וליפא ךיז טימַאב קיד

 -רַאפ טרעוו ןַאמ רעד ,טלעו רעד ןופ טייג בייוו סָאד .ףוס ןכעלקילג ןייק
 רעדליוװ-בלַאה ַא םורַא טפיול ןיילַא לקיצייח .שדקה ןיא טברַאטש ןוא טמירָא

 ."ןיילַא לקיצייח, ןעמָאנוצ םייב םיא ןפור רעדניק יד ןוא ןסָאג יד רעביא
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 ןופ השעמ עצנַאג יד טלייצרעד טָאה רע זַא ,קיד טזייוו ףוס םוצ
 - ,לכשה רסומ ַא ןענרעל וצ יו ,ןריזומַא וצ ױזַא טשינ ,ןטייז קיסיירד

 רעקיזָאד רעד ןופ אמתסמ ךיז טסָאה וד .ןירעזעל ערעייט ןיימ ,ונ;
 ןײלַא רַאפרעד טשינ זַא ,ןסיוו ייז רעבָא ךָאד .טכַאלעגנָא גונעג עטכישעג

 ,רעטומ עגולק ַא םעד ךרוד ןרעוו טסלָאז וד זַא ,ןעניימ רימ ,טכַאמעג סע זיא
 סָאװ רעכלעזַא טסייה סָאד .רעטוג ַא ןוז ַא ןעמוקסיורַא ריד ןופ לָאז סע זַא

 ןוא קידייל ןייג טשינ לָאז ןוא טסיזמוא ןסע טשינ טלעװ רעד ףיוא לָאז
 עצנַאג יד טוט םענעי ,ןרענעג ךעלרע ךיז טוט סע רעוו לייוו ,טסיװ

 .ףרע טלעוו
 ,השעמ עכעליירפ-קירעיורט ןייז קיד טסילש ןעמַארג ערשכ יד טימ

 ,ןכיילגרַאפ ענייפ ,רָאמוה-סקלָאפ ךס ַא טימ טעװעקיּפעגנָא זיא סָאװ
 ןשיװטיל ןופ קיזומ רעד טימ ,ץלַא רעביא ןוא גנורעדליש רעקסעטָארג
 ,שידיי

 ןעמ ןעוװא :ץַאז ןטריצילּפמָאק ַא טיוב רע יו ןייא רָאנ ךיז טרעה
 םיובלגעז ַא ןופ ץיּפש םעד ףיוא ץכַאמעגנייא טימ לצעט סָאד קעװַא טלעטש

 ייז זַא סָאװ ,רעבייו עטסלדייא יד ךיוא ןטלָאװ ,םערוטש ןטסערג םעד ןיא

 רעטייל ַא ןָא רָאג ,ליורג ַא ןוא קערש ַא ןָא יז טמענ ,קירב ַא רעביא ןעייג
 ."לצעט ןכָאנ ץַאק ַא יװ ,ןכַארקעגפױרַא

 ענעמוקעגפיוא וצ ןפיול ןשטנעמ סָאװ ,םעד ןגעקטנַא לשמ ַא זיא סָאד

 ,םיריבג
 ַא; :בֹרַאפ ןייק קידנעװעלַאשז טשינ ,טעפ רע טרעדליש ןרעדליש

 -רעמוז ןוא טקָאּפעג סָאװטע ןוא ןכעלגנעל ַא טַאהעג דמלמ רעד טָאה םינּפ
 עגנַאל טימ ןרעטש ןסיורג ַא ,ןציּפש ייווצ טימ דרָאב עלעג ַא ,טלקנערּפשעג
 .רעבייו לפיוו טג ןבעגעג רע טָאה רָאי קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ זיב . . .ןברַאק
 -עגוצ םיא ןעמ טָאה ,טנַאה וצ טנַאה ןופ טייג סָאװ עבטמ עקיטליג ַא יוװ

 רע .רעגיווש ןוא רעווש ערעדנַא יד וצ רעגיווש ןוא רעווש ןייא ןופ טּפַאכ
 ַא ןבילבעג רע זיא ךָאנרעד .ךעלטעטש עלַא ןיא רעדניק טַאהעג טָאה
 ."םעדייא ןַא סבצק

 "רעד ,רקפה ףיוא ןצנַאגניא ןדלעה ענייז קיד טזָאל ןענירעד ןטימניא
 ךיז טיג רֶע ןוא ,תונותח עטקיטייצרַאפ ןגעק ןענשרד טמענ רע ןעוו טּפױה
 | | :גָאז ַא יװַא

 םעד ןופ ןלָאז יײז זַא ,רעדניק עגנוי ערעייא טיה ,סעמַאמ ןוא סעטַאט ריא ,ָא,

 ןרַאפ טשינ) ףוג םוצ ךעלרעפעג רעיײז זיא סָאװ ,ןרעװ ריואװעג טשינ ןינע ןקיזָאד

 ,המשנ יד טצומשרַאפ ןוא רעטרעק םעד טרעצרַאפ סָאװ ,שפנג םוצ ןוא (;ג ' --- ףוג

 וצ רעבירעד .רעװלוּפ טימ ןטסַאק ןצנַאג א טרעצרַאפ רעייפ קנופ ַא יװ ,ךיג ױזַא

 גונעג זיא ןגולק םעד רַאפ רֶעבָא .קינײװ ךיוא ריּפַאּפ ןגיוב טרעדנוה ןענייז ןביירש

 ".קנואװ ַא

 הנבה יד ,סיורג זיא הסיפת יד .לבחמ ַא ןופ ּפָאק ַא טָאה רע;
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 הנבה יד ,סיורג הסיפת יד  .ןעלקיצייח דמלמ סקיד טמיר ..."טליּפש
 יד ןוא טַאמָארַא םעד ךיז ןיא טגָאמרַאפ גָאז רעקידכעלייק ַאזַא --- *טליּפש
 .שידיי ןופ טײקשילַאקיזומ

 טשרקיערעד עקַאט ןעמ טגירק "ןיילַא לקיצייכ, ןופ האנה:טּפיוה יד

 טָאה שידיי רעזדנוא זַא ,שוריפב טזייוװ סָאװ ,ןושל ןשינָאפמיס םעד ןופ
 -כיר רעד ןיא טלקיװטנַא טשינ ךיז טָאה ןושל'ס לייוו ,ּפעלק עטוג טּפַאכעג

 ,קירוצ רָאי טרעדנוה טימ טנכיײצעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,גנוט
 טעוװ הרות ןייזא ,"ענעטעמס ןיא זיומ ַא יוז ןעזעגסיוא טָאה לקיצייח;

 ינעװרַאּפ רעד ,ריבג רעטעברַאעגפיױרַא רעד ; ןעניײשַאב ןוא ןענײרקַאב ךיד
 .?טכַאמעג טירט ןסיורג וצ ַא ןעלקיצייח טימ טָאה רע זַא; ןענַאטשרַאפ טָאה

 סע ןעד ,עדוד רעד טימ ךיז טלַאה ,חקמ טביילב חקמ ,רַאנ טביילב רַאנ;
 ןייר ןייג וצ, ,"ןָאה רעסַאנ ַא יו קיטעמוא; ,"הדועס רעד ךָאנ ןיוש זיא

 ."ּפָארט ןופ טצעזעגּפָארַא ןצנַאגניא ןעלרעמש 'ר טָאה סָאד; ,"ךיז םורַא
 ןוא ןכיילגרַאפ ,ןצכעגָאז עקידלרעּפ עקילָאצמוא ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא

 ןוא בייו ןייז טימ טניואוועג קזוח טָאה רָאי ןעצא -- יו ךעלטרעווכיילג

 "רעד רעד רעביא ןפרָאװעצ ןענייז -- "טנעקרעד טשינ ךָאנרעד ריא טָאה

 ,גנולייצ

 ,גָאלַאיד זיא סָאד ןוא "ןיילַא לקיצייח , ןיא ןצנַאגניא טלעפ ךַאז ןייא
 טזייו רע רעבָא ,טדערעג ךיז טָאה'ס יו ,ןושל סָאד ןײלַא טריליטסיד קיד
 ללכב זיא גָאלַאיד ןיא חוכ ןייז .טדערעג לָאמַא ןבָאה ןשטנעמ ענייז יו טשינ

 -ַארוד ןיא םיחרוא יד: השעמ רעד ןיא רעבָא ,רעכַאװש ַא רעייז ןעוועג
 ןיא דייר עכעלשטנעמ ןופ קירוצ-ןוא:ןיח רעד זַא ,ךיוא רע טזייוו ?קָאטעשט

 ,דמערפ ןצנַאגניא ןעוועג טשינ םיא

,2 

 קיד ריאמ קיזיא טלייצרעד "?קָאסעשטַארוד ןיא םיחרוא, יד ןיא

 ןיא ןוא טייקטיירב רעד ןיא אקווד ןוא .,טָאדקענַא ןַא קידהבחרהב רעייז

 םירישכמ עלַא טָאה סָאװ ,רעביירש רעד קיטנעק זיא טיײקידװעדײרַאב רעד
 .טרָאװק עשירעביירש ַא טרָאװ ַא ןופ ןכַאמ וצ

 רעגייטש ןפיוא ,טעברַאעגרעדנַאנַאפ שירעביירש זיא השעמ עצנַאג יד
 עכלעזַא טימ ןויװַאב רעטעּפש סע טָאה ,םכילע-םולש ,לקינייא ןייז יו

 טזייוו קיד רעבָא ."קיצכעז ןוא סקעז, רעדָא ,"שטייד רעד, יװ ןטָאדקענַא
 ,טייקיאור רעטכַאדַאב ןוא רעליק ןייז טימ טפַאשהירב ערעסערג סױרַא ךָאנ
 םוצ םודנעּפ-םודנעה טּפָא ץנַאג טָאדקענַא רעד טפיול ןעמכילע-םולש יב

 ןקידנעגנילק םעד ןרעה וצ טגָאיעג ךיז טלָאװ רע יו ,השעמ רעד ןופ ץיּפש

 קיד .םולשב ןעמוקנָא ןוא ןרעטעלקרעד טעװ טָאדקענַא רעד ןעוו ,רעטכעלעג

 םעד טריזיטַאמַארד רע ,טייצ טָאה רע ,לדרעב םייב ןסַאלעג ןָא ךיז טמענ
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 טלביווש סָאװ ,לטעטש שירַאנ ַא השעמ רעד םורַא ףיוא טיוב רע .טָאדקענַא

 ַא ךרוד ,קַאז ןיא ןרַאננײרַא ךיז טזָאל סָאװ ןוא ןשטנעמ טימ טלבירג ןוא

 ,תפומ-לעב ןשירעלדניווש

 סָאד ןוא ןָאהיירק לדנוז 'ר ןזח םעד טימ זֶא טמוק םש לעב ךורב 'ר

 ןרעדור ןָא טביוה לטעטש שידיי ַא .םָארָאדָאכ ןייג טמענ לטעטש עצנַאג

 הינסכא ןַא ,דמלמ ַא ,הרקע יד בייוו ןייז ,הינסכא-לעב ַא ףיוא טבעל'ס ןוא

 ךָאנ ןוא לבר ןיילק ַא ,רעדניק ,ןשטנעמ טימ ײקַאּפ ןוא לופ , רדסכ זיא סָאװ

 ךיוא ."רָאזיװער, םורַא ץנַאט ןיא לסיב ַא טנָאמרעד'ס .ןענױשרַאּפ ךָאנ ןוא

 טימ ןעמוקוצסױרַא ידכ ,לגיּפש םעד ןבעג וצ ןסיוא זיא לָאגָאג יו קיד

 םינּפ סָאד ןעוו ,לגיּפש ןפיוא ןגָאלקַאב טינ ךיז רָאט'מ זַא ,לַארָאמ רעד

 ,(ַאווירק ַאשזָאר לָאק ָאלַאקרעז ַאנ טַאינעּפ ַאשטענ) םורק זיא

 טָאדקענַא ןרעגָאמ םעד ןבעלמורַא ןוא ןבעלפיוא םעד ןיא טָא ןוא

 -ַאמ ןופ עלעקעטש עטשטנעבעג סָאד טגָאמרַאפ רע זַא ,סױרַא קיד טזייוו

 זיאס ואו ,טרָא ןילק ַא ףיוא עקהנותח ַא ןעליּפשּפָא ןעק סָאװ ,רעקיג

 סיפ יד טימ טעּפוט ןוא טצנַאט םיא ייב .סיפ רָאּפ ַא רַאפ ץַאלּפ ָאד םיוק

 ןוא ןענורעגסיוא טרעוו טָאדקענַא רעד זיב ,לטעטש "רעמלעכ, ץנַאג ַא

 .טשינרָאג םיא ןופ טרעוו'ס

 ,טנַאלַאט קנופ ַא יו רעמ טגיל קנופ םעד ןזָאלברעדנַאנַאפ םעד ןיא |

 ,קילדעוו ןסיורג ֹוצ ןייק טימ וצרעד ןייגוצוצ קיטיונ-טינ ןיטולחל זיא'ס ןוא

 ,1872 ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא השעמ יד זַא ,רָאנ טסעגרַאפ ןעמ ביוא

 טשינ טמענ ןעמ ביוא ןוא ןכַאז ענייז טפיילשעג ןיוש טָאה עלעדנעמ ןעוו

 טכַא טנזיוט רָאי ןיא, ןפָאלרַאפ עקַאט זיא השעמ יד זַא ,טסנרע קרַאטש

 "יכרַא םעד ןופ ןרעו לעּפתנ ךס ַא רָאג ןעמ ןעק ,"קיסיירד ןוא טרעדנוה

 ,טָאדקענַא ןטיובעגפיוא שינָאטקעט

 טיג סָאװ ,רעפלעהסיורַא ןַא ךיז טימ ךיילג טגנערב םש לעב רעד

 .רעדנוזַאב ןטעברַא טסעג ענעביוהעג עדייב .ןזח ןטמירַאב ַא רַאפ ןָא ךיז
 ,טייקמורפ ןייז ןוא טייקסטוג ןייז ,ןזח םעד קרַאטש טמיר םש לעב רעד

 טנרָאװ ןוא ,רוסא רבד לכ סא םש לעב םעד ףיוא טדער ןזח רעד רָאנ

 ןטיה םיא רַאפ ךיז ףרַאד ןעמ זַא להק

 רעד סָאװ ,דחוימ רדח ןיא ךיז ייב ,ןביוא טסייו תפומ לעב רעד

 רַאפ שנוע רעד .טדערעגנָא ,הינסכא רעד ןיא ןטנוא ,םיא ףיוא טָאה ןזח

 סָאד .טנוה רעקידנעקװַאה ַא טרעוו ןזח ןופ --- ךיילג טמוק ערה ןושל ןדער

 יד ןָא ךיז טרַאש רע ןוא םש לעב םֹוצ ןפיול ןָא טביוה לטעטש עצנַאג

 רעד זַא להק טעב ,ץרַאה ןדלָאג ַא רעבָא טָאה קַאסעשטַארוד .סענעשעק

 יא סָאװ ןזח ןכעלקילגמוא םעד ןופ ףָארטש יד ןעמענרעטנורַא לָאז םש לעב
 ּפָארַא זייווכעלסיב טמענ "קידצ: רעד .גנוצ רעזייב ןייז טימ ןרָאװעג לשכנ
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 ,לטעטש סָאד ןזָאלרַאפ סעקישטנַאידעמָאק עטלושעג-טוג עדייב ןוא שנוע םעד

 עיײנ ןרָאפ וצ ןעמוקעג טשינ ןטלָאװ'ס ןעוו ,הרושכ ןעגנַאגעג טלָאװ ץלַא

 טימ םש לעב ַא ןופ רעדנואוו עקיבלעז יד, ןלייצרעד ןעמענ סָאװ ,םיחרוא

 ."ץָאמכַאל לטעטש רעייז ןיא ןגָאטכַארַאפ טשרע ןעשעג זיא סָאװ ,ןזח ַא

 "רָאזיווער, ןיא יו ןֹוא טקעדעגפיוא טרעוו לדניווש רעד זַא ,זיא ףוס רעד

 ,"הפרח רַאפ זָאנ יד, ּפָארַא לטעטש עצנַאג סָאד טזָאל

 זיא ייז טימ סָאװ ,טסירעּפַא עטקישעג ייוצ טימ השעמ ַא ,ללכה

 ןוא רעזייו-םיתפומ ןופ רעיילש םעד ןסיײרוצרעטנורַא ןעוועג ןסיוא קיד

 טגָאמרַאפ סָאװ ,השעמ ןייז ןעניּפש ןָא רע טבייה רעבָא .,ןדיי עטוג עשלַאפ

 קיד ריאמ קיזייא ךיז טמענ ,רעסעמ-ץיּפש ןפיוא םיוק םעטָא ןשירעלייצרעד

 ןליפא ,ןעיובפיוא ןעק רעביירש ַא סָאװ ,טזייו רע ןוא טעברַא רעד וצ

 ךיא יװ ,תמא .לגיצ ןייק טשינ ןוא יורטש ןייק טשינ םיא טיג ןעמ ןעוו

 רעד רַאפ םעטָא םעד סיוא טכיה עטכישעג יד ,טקרעמַאב ןיוש בָאה

 "הסנרּפ ןוא סרעגעלרַאפ עשירעסייר-טיוה ענייז ןלעטשוצנדירפוצ ידכ .,טייצ

 םוש ןָא ,השעמ רעמלעכ עשירַאנ ַא ןעפעשטוצ ךעבענ קיד זומ ,סרעבעג

 רעד וצ ךעלטעלב עכעלטע ןקיד טלעפעגסיוא ןבָאה'ס לייוו ,גנודניברַאפ

 .ךעלכיב ענייז עלַא ןופ סָאמ רעכעלנייוועג

 םדוק .ךַאז עקידוועריר ַא רָאג זיב זיא ײקָאסעשטארוד ןיא םיחרוא יד;

 רעד .ןדיי ןדער ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןופ .גָאלאיד גונעג ןַארַאפ טרָאד זיא לכ

 ךיז טשימ קיד ואוו ,דייר עגנַאל יד ןיא רעבָא ,גנַאל וצ לסיבַא זיא גָאלַאיד

 .סעומש רעקידלקניפ ןוא רעכעלריטַאנ גונעג ןַארַאפ ךיוא זיא ,ןײרַא וליפא

 ,"ןעמונעגנָאא ןייש רעייז םיא טָאה (קיד טלייצרעד) הינסכא לעב רעד

 טגערפעג ייברעד םיא טָאה ןוא םכילע-םולש ןטיירב ַא ןבעגעג םיא טָאה

 :עגַארפ עשידיי עכעלנייוועג יד

 | "9 דיי ַא זיא ןענַאוונופ ,

 רעשידיי רעכעלנייוועג רעד ןופ, המשנ רעד ףיוא םערַאװ שממ טרעוו'ס

 זיא ןוא ,ןטייצ סקיד ןיא וליפא ךעלנייוועג ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,"עגַארפ

 רָאנ ,קילָאבמיס רָאנ טשינ זיא סָאד ןוא .ךעלנייועג ץלַא ךָאנ טציא

 ןענַאװנופ, עגַארפ רעשידיי ַאזַא ןופ רוּפש ןפיוא ןעמוק וצ היחמ ַא זיא'ס

 ןבָאה סעדייז רעטלע-רעטלע ערעזדנוא ךָאנ זַא ,ןעז וצ ןוא "?דיי ַא זיא

 -סיוא רעד טימ ,םענעגייא ןַא ןעמונעגפיוא ,טייקירעגיינ רעשידיי טימ ,ױזַא

 ,םכילע-םולש ןטיירב ַא ןופ טנַאה רעטקערטשעג

 וליפא יו ,ןושל סקיד ןרעדנואווַאב רעמ ךָאנ ןעמ ןעק השעמ רעד ןיא

 רעייז טַאהעג ליכשמ רענליו רעד טָאה ָאד לייװ ,"ןײלַא לקיצייחא ןיא

 .רעטרעוו טימ ןליּפשסיױא טזומעג סע טָאה רע ןוא ןלייצרעד וצ קיניײיװ

 ןכעלשידיי טימ רָאנ ,ןּפיציטרַאּפ טימ טשינ ,ןָא ךיז ןביוה ןפַארגַארַאּפ |
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 "רעד, ,"חרוא ַאזַא ןעזרעד , ,"רעפטנע ןימ ַאזַא ןעמֹוקַאב -- אטאקאטס

 .רעטייוו ױזַא ןוא ,"טגָאזעג טָאה ןזח רעד סָאװ טרעה

 רע לייו ,טײקנסַאלעג רעשיּפע טימ ָאד קיד טרעדליש ןרעדליש

 .ןּפַאכסיױא טשינ םיא ייב רענייק טעװו השעמ רעד ןופ ץיּפש םעד זַא ,טסייוו

 סָאד ,ןסקָאװעג ךנור ןוא ךיוה ,בושח רעייז ןעזעגסיוא טָאה חרוא רעקיזָאד רעד,
 םעד ןקרעמַאב וצ טרעװ זיא'ס) ןייגרעטנוא ריא רַאפ ןוז יד יװ ,טיור ןוא לופ טכיזעג
 ןוא ,דרָאב רעגנַאל ,רעיורג ַא טימ (.ג .י-- ןיגרעטנוא ריא רַאפ ןופ ןָאט ןשילביב

 לפָאנ ןרעטנוא לטרַאג א טימ ,לטיה ןקידכעלייק ַא ןיא ,לברַא עטיירב טימ לטנַאמ ַא
 ."טנַאה רעד ןיא ןקעטש-רָאר ןסיורג ַא טימ ןוא

 ןוא גנורעדליש רוטַאנ רַאפ ליפעג ןייק טַאהעג טשינ טָאה סָאװ קיד
 טָאה גנוטַאטשסיוא-בוטש ןוא לבעמ רַאפ גיוא ּפַאנק ַא טַאהעג טָאה סָאװ
 ,עלָאר עסיורג ַא םיא ייב טליּפש גנודיילק .השבלה טקרעמַאב קידנעטש
 .גנורעדליש-רעטקַארַאכ רעד ןופ לייט ַא םיא ייב ןענייז רעדיילק

 טניגרַאפ השעמ רעד ןיא סָאװ ,ךיוא זיא רָאג זיב טנַאסערעטניא = |
 רע ןעוו .ןַאמסטפַאשנסיוװ ַא יװ ,גנוקרעמַאב-סופ ַא קיד ריאמ קיזייא ךיז
 רע טכַאמ ,הינסכא רעד וצ ןָאטעג טָאש ַא ךיז טָאה םלוע רעד זַא ,טגָאז
 : הרעה ַאזַא

 ןײלק ַא ןיא הינסכא ןַא זיא ,טָאטשנּפַאה ַא ןיא זיא עזרעב ַא סָאװ ,עבלעז סָאד,
 ,םיתרשמ ,םינכדש ,רעייגקידיל עשיטָאטש ןופ קַאּפ ןוא לופ קידנעטש ןזיא יז .לטעטש
 ,ןעגנו-רעמערק טַאלג טנייה ,ךעלרוכיש עקשטעּפַאק ַא ,סערָאזָאד ,סעקישטשרָאבזיא
 רעלקעמ עגנעמ ַא ןוא ,ןפיוק סעּפע ףרַאד סָאװ ,ץירּפ ַא רעדָא חרוא ןַא ןטיהוצּפָא
 / "רעטכינ ץנַאג טשינ ךיוא ןענייז סָאװ ,ןרופ ןופ

 ץַאז ןייא ןיא ןָא טפרַאװ ןקיד ןופ טנַאה עשירעדליש עטיירב יד
 םעד ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא ךיז טניול'ס .הינסכא עקידעבעל עצנַאג ַא

 עשיטָאטש ןופ עיציזָאּפערּפ רעד ףיוא ןוא "קַאּפ ןוא לופא ןקידווענח
 ייברעד .רעייגקידייל עשיטָאטש טימ "קַאּפ ןוא לופ, טשינ ןוא רעייגקידייל

 ןופ םטיר:ךַארּפש םענעריובעגנייא םעד ןיא ןרעהוצנייא ךיז טרעוו ךיוא זיא
 טלעװ רעד ןיא טָאלג ןרזחוצרעביא טנייפ טָאה סָאװ ,ליכשמ רענליוו םעד
 רע טקידנערַאפ ,"ךעלרוכיש עקשטיּפַאקא ַא ןביוא טגָאז רע ביוא .,ןיירַא
  ."רעטכינ ץנַאג טשינ ךיוא ןענייז סָאװע ,עזַארפַארַאּפ ַא טימ ץַאז םעד

 זיא רעפטנע ןַא ןוא עגַארּפ ַא וצ ןטינשעגוצ זיא גָאלַאיד רעד זַא
 : | | | / .קיצילב רע

 .רעד טָאה -- ??יבר ךימ טפור ריא סָאװ ,רענײא ַאזַא סע ךיא ןיב רעװ ןוא ,
 .טגערפעג חרוא

 טייז ריא .ןטײװ ןופ ןיוש טקעמש ןייו רעטוג --- אינסכא-לעב רעד טכַאמ --- ָא ,

 ."ךורב 'ר םשילעב רעד

 ןטלַאהַאבוצסױא טשינ ךיז זיא סע --- טשודיחעג חרוא רעד ךיז טָאה --- אלפ ַא;
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 טײװ ױזַא טנעק ריא זַא ,שוח ןטוג ַא ריא טָאה םעד םעלַא ייב רָאנ .טלעװ רעד ןופ
 | .תיר ַא ןקעמשרעד

 רעכיג לכאמ ןטוג ַא טקעמשרעד רעקירעגנוה רעד ,תמא םעד ןגָאז ךייא לעװ ךיא ,
 --- םינב יכושח ןענייז רימ ,טכַאדעג ךייא רַאּפ טשינ ,רעטַאז רעד יװ

 :ןפורעגנָא חרוא רעד ךיז טָאה ,רעטרעװ עקיזָאד יד טרעהרעד ,
 סקַאלפ ןייז רעניּפש םעד וצ טקיש ,אוה ךורב ,ארוב רעד זַא ,סע טסײה,

 .װ"זַאא "ןייװ ןייז רעקנירט םעד ןוא

 .טרעפטנעעג ןוא טגערפעג םעד טימ ךיז טעװַארּפס רע שהירב יו

 לעב רעד טכַאמ? .ןעגנורזחרעביא ןייק טשינ ץלַא טזָאלרעד רעיוא ןייז

 -עגנָא חרוא רעד ךיז טָאה; ,"טשודיחעג חרוא רעד ךיז טָאה, ,"הינסכא

 ןופ טירט עשיטסיליטס עטשרע יד רַאפ רעדנואו ַא שממ יא ,"ןפור

 ,ןושל-לכיב רעזדנוא
 ךיוא קיד ןעק ,טרָאװ ענטירּפס ןוא קיסַאג ,טעפ ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד ןוא

 םיא ןופ טבעלרעד טסניד ַא ענייז טָאה קירוצ ףניפ רָאי ַא טימ, :ןגָאז

 סע טָאה עמַאמ יד יװ ,שידיי זיא ?לטַאי ַא םיא ןופ טבעלרעד, ."לטַאי ַא

 "ךעשירזממ , רעתמא ןַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא לטָאי טרָאװ סָאד .טַאהעג

 ,קורדסיוא

 :גָאלַאיד סקיד ןופ רעטסומ ַא ךָאנ

 לָאמ ןייק ריא טָאה --- ןפורעגּפָא םש לעב רעד ךיז טָאה --- רימ עשז טגָאז' ,
 '?טַאהעג טשיג ךגיק ןייק

 ;טגָאזעג טָאה עשטוויד ,

 ,טשינ ךיא לדניק ןָא הנותח רעד ןופ" ,

 ןגיוא יד ןשיװ ןעמונעג ךיז טָאה יז ןוא

 ,טגערפעג רעטיײװ יז רע טָאה --- '? הנותח רעד וצ ןעװעג ריא טייז טלַא יוװ' ,
 ,!רָאי עקידכשוח ןצכַא' ,
 ןצכַא וצ --- ןפיל יד טימ קידנעקשטָאמש ןפורעגּפָא ךיז רע טָאה --- רָאי ןצכַא',

 סָאד טָא .םיברה וניתונועב ,ןסעזרַאפ .דניק עטייװצ סָאד ןטייל ייב ןיוש ןעמ טגיוו רָאי

 ." 'םיכודיש ןביולק ליפוצ םעד ןופ ןעמ טָאה

 םיללכ-ּפַאלק-רעגײז עטסעב ןוא עטסנעש יד טיול גָאלַאיד זיא סָאד
 טלטנעטעג; יװ קורדסיוא ַאזַא ןקרעמַאב וצ יאדכ .טרָאװ קירעביא ןייא ןייק --
 טרָאװ ןופ שטייט רעדנוזַאב ַאזַא ךיוא ."ךעלעדניוװ ןוא ךעלעקיוו טימ
 ןיא ןָאטעגנָא ןענַאטשעג השעמ תעב זיא םש לעב רעד, יװ ,"טרעטעגרַאפ;
 טייוו ױזַא ןוא טנַאװ רעד וצ טרעקעגּפָא טכיזעג ןטימ ,ּפָאק ןרעביא תילט
 ?טקרעמַאב טשינרָאג יז טָאה רע זַא ,טרעטעגרַאּפ

  ןטשיטנוהרַאפ םעד ןופ גנורעדליש רעד ןיא יצ ,ןגָאז רעצימע לָאז ןוא
 :למוו םוצ סעּפע טלעפ ןזח

 ןטימניא טייטש רע יװ ,ןוח םעד ,טסייה סָאד ,ןעזרעד םיא ןבָאה יז,
 יד ןגיוא עטיור ,ערטסיב טימ םורַא ךיז טקוק ןוא ריפ עלַא ףיוא ,בוטש
 סָאד ,דליוו זיא םינּפ סָאד ,טעילטַאּפ יו ,רעטנורַא םיא ןעגנעה ּפָאק ןופ רָאה
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 טימ רע טצירק רעטפע .טרעװַאג סע ןֹוא ,סױרַא טגנעה גנוצ יד ,ןפָא ליומ

 םיוק יז טָאה רע זַא ןוא ,ריט םוצ ץלַא ץכעלייוורעטניח ךיז טקור ןוא ןייצ יד

 ןָאטעג פוטש ַא ךיז ףיורעד דלַאב רע טָאה ,קלח-רעטניה ןייז טימ טרירַאב

 ."רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ןליב וצ ןוא ןעיאוו וצ ןביוהעגנָא טָאה ןוא קירוצ

 ױוװ םעדכָאנ ,טנוה םעד טליּפש סָאװ ,"ןזח, םעד קיד טרעדליש יױזַא
 שיילפ זיא סָאד ,טָאדקענַא יו רעמ זיא סָאד .םיא טלעשרַאפ םש לעב רעד
 וצ רעקרַאטש ךָאנ ןסעגרַאפ טשינ ךיז רימָאל ןוא .ןרעדָא ןוא טולב ןוא
 ןיא ןבירשעג זיא השעמ יד זַא ,ןעקנעדעג ןייא ןיא ןטלַאה ןוא ןרעדנואוו

 .רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ ברע םעד ןיא ,92

 * . א

 עיַאמש 'ר/ ןייז טכעלטנפערַאּפ טָאה קיד ריאמ קיזייא ןעוו טַארוקא
 טגרָאזעג קרַאטש טשינ ךיז טָאה קיד .טסואװַאב טינ זיא "רעטעב-םוי-טוג

 לברַא ןופ ןטָאשעג ייז טָאה רע .תוישעמ ענייז ןופ עיגָאלָאנָארכ רעד רַאפ
 .טכַארטעגסיױא ייז טָאה רע ןעוו ,רָאי סָאד ןבעגוצנָא ןסעגרַאפ רעטפע ןוא

 םעד ןופ גנורעדליש עשיזיעלבַאר יד זַא ןעמעננָא ךיז טזָאל'ס רעבָא

 ןרָאי רעקיצכעז יד ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא "רעטעב-בוט'-םוי-טוג;

 ןיא ןופרעד ןואע :קיד טגָאז גנולייצרעד ןייז ןופ דלעה םעד ןגעוו
 -ַאב ליפוצ זיא ץימע זַא ,לטרעווכיילג א ענליוו ןיא זדנוא ייב ןבילבעג
 זיא סע סָאװ טסייװ רע .טעיַאמשרַאפ זיא רע :ןעמ טגָאז טקיטפעש
 לָאמוצ טשינ ןײלַא רע טָאה יצ ןוא ןוה יד רעדָא ,ייא סָאד רעירפ ןעמוקעג
 ןופ שזרַאש ןקיטרַאסיױרג ןייז טימ ?טעיַאמשרַאפ , םעד טכַארבעגנײרַא

 .רערָאנש ןקידאבוסו ללוז םעד עיַאמש

 "ןביוא יד יו רעפייר שירעלטסניק זיא "רעטעב-בוט-םוי-טוג עיַאמש;,
 גנולייצרעד יד טשינ טגָאמרַאפ דָארג ןוא .ןעגנולייצרעד ייווצ עטנַאמרעד
 ,גרַאװגסע ,רעדיילק ,ןטיז ןופ ןעגנורעדליש עמַאס רָאנ ,השעמה רוּפיס ןייק
 יװ ןענייז סָאװ ,ןטייהלצנייא עטריפעגניירַא קיטייז ןופ ללש ַא ןוא םיגהנמ

 רעד ייב ןעלעדנעמ קנַאדעג ןפיוא ןעגנערב סָאװ ןוא טסנוק:ריוװַארג
 -םולש יוװ ,ןשַאנ ךס ַא רָאג טנעקעג עלעדנעמ טָאה השעמ רעד ןופ .טעברַא
 .תוישעמ ייווצ ערעדנַא יד ןופ םכילע

 ךעלטיּפַאק עניילק ףלע ןופ טײטשַאב "רעטעב-בוט-םוי-טוג עיַאמש 'רע
 ךיז טביוה סָאװ ,ןוגינ רעדנוזַאב ַא ןילַא ךיז רַאפ זיא לטיּפַאק רעדעי ןוא

 ,לטיּפַאק ןטייוצ ןיא טייהרעליטש ןיײרַא ךיז טגניז ןוא ןָא

 א ,ענליוו ןייק ןרָאפוצ טמוק עיַאמש ןעוו ,ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןופ
 רעד יוװ ,ןיוש טביילברַאפ רע ןוא ,רעייא טימ טקַאּפעג רופ ַא ףיוא ,לררושמ
 רעטלַא ןַא טברַאטש רע ןעוו טנעמָאמ םוצ זיב --- טָאטש ןיא ,זיא רעגייטש
 יד טלַאה ,ןגעמרַאפ ןייז טימ הטילּפ טכַאמ בייוו ןייז יו םעדכָאנ ,רעלטעב
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 -ןטיז טרעוו יז זיב םענרַאפ ןיא ןסקַאװ ןייא ןיא גנורעדליש עשיריטַאס
 ירעגייטש ןסיורג רָאג ןופ רוטַאקירַאק

 זיא סָאװ ,השעמ רעד ןופ ןגוצסיוא ןבעג וצ ךעלגעממוא טעמכ זיא'ס
 ןטשרע ןיא .ןעוטפיא עטסעב ןוא עטסגילק סקיד טימ טעװעקיּפעגנָא
 ןגָאו רעד ןוא רעייא ןגָאװ ןטימ טָאטש ןיא דלעה רעד טמוק לטיּפַאק

 -לעב רעד ,רעבייוו קרַאמ יד ּפָא ןפיוק רעייא יד; .קירוצ טשינ ןיוש טרָאפ
 לרעגניז ןייז ,דמלמ ַא ענליוו ןיא רע טביילב ,םיארונ-םימי ּפָא טגװַאד הליפת
 "לעב א ךָאנרעד ןוא םַא ןַא טרעוװ לדיימ-טסניד יד ,רוחב-םירָא ןַא טביילב
 ,ףןיײלַא ןַאמרופ רעד יו םוא טשינ רעמ ךיז טרעק סע .,עט,זינסכא

 -רַאפ טסעפ ערעירַאק ןייז טרעוו לטיּפַאק ןטייווצ ןיא ,טביילב עקיַאמש

 ןיירַא הכוס ַא ןיא ךכס ןכרוד טלַאפ רע ןוא תוכוס םוא לּפע טעבנג רע .טלגיז
 רֶע זומ הרירב ןיאב .טסע ןוא טציז דיגנ רעד ואוו ,שיט ןפיוא ךיילג ןוא
 רעד רע טרעװ ןָא טלָאמעד ןופ ."בוט-םוי-טוג , --- ןָאט יירשעג ַא ךעבענ
 טָאה ןעמ יװ ,רעטיב-בוט-םוי-טוג רעדָא ,רעטעב-בוט-םוי-טוג רעלעיציפָא
 ,ןליױּפ ןיא טגָאזעג לָאמַא

 ,עקרעכערּפשכיױוה יד עינעה בייו ַא רע טגירק לטיּפַאק ןטירד ןיא
 ליימ ןביז ןבָארגעגסיױא ,"דרע לארשי:ץרא, עלעקעז ַא ןדנ םיא טיג סָאװ
 ,ענליוו ןופ

 ןוא סטכער ףיוא ןגיובעג ,ןקור רעמורק ַא ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא רע;
 טגעלפ רע .סקניל ףיוא ןגיובעג ןוא עמורק ַא ןוא עכיוה ַא ןעוועג זיא יז

 טלעב ַא טַאהעג טָאה יז ,ןכיילגסעד ךיוא יז ןוא ךעלקירעזייה ?סיבַא ןדייר
 טגעלפ רע ןעו ,רע .גיוא ןקניל םעד ףיוא רע ןוא גיוא ןטכער םעד ףיוא
 ַא יו יז ןוא ןכייצעגַארּפ רעקידעבעל ַא יו ןעזעגסיוא רע טָאה ,ןייטש

 -סיוא יו ,ןעזעגסיוא יײז ןבָאה ,רעדנוזַאב ןייג ןגעלפ ייז זַא .ערעצָאק
 יװ ןעזעגסיוא ייז ןבָאה ןעמַאזצ ןייג ןגעלפ ייז זַא ןוא ,דרעפ עטנַאּפשעג
 ,"ּפעק ייוצ טימ רעלדָא ןַא

 תוסנרּפ עשלהק יד (לטיּפַאק ןטרעפ ןיא) רעביא ןעמענ ייווצ יד טָא
 טָאה ליבסנַאמ רעד .ןובשח סלהק ףיוא ןפיוז ןוא ןסערפ ןָא ןביוה ייז ןוא
 םעד טגירק (ףניפ לטיּפַאק ןיא) בייוו סָאד ןֹוא תוסנרּפ עשליבסנַאמ ענייז
 ,תוסנרּפ עשידיי עשירעבייוו יד רעביא לָאּפָאנָאמ

 "עג יד ןטייהלצנייא עלַא טימ קיד טלייצרעד לטיּפַאק ןטסקעז ןיא
 ןַא זיא לטיּפַאק סָאד .ןשולעּפַאק ייווצ ןוא ןעלטיה עשידיי ףניפ ןֹופ עטכיש
 רקיע רעד .שילַארטַאעט טגנילק סָאװ ,השבלה רעשידיי רעטלַא ןופ רצוא
 -- לתבש-יצח ןסייהעג טָאה סָאװ ,לטיה םעד ףיוא ּפֶא ךיז רע טלעטש
 ייװצ ןטניה ןוא ןעלקע טַאהעג סע טָאה טנרָאפ ןופ ,לטיהרעיוא ןימ ַא;
 -בלַאה ןוא למיירטש-בלַאה רעטרעוו ערעדנַא ןיא ,"ןרעיוא רעדָא ,סעּפַאלק
 ,טָאה סָאװ ,חלתושמ ןגָארטעג ןבָאה ךָאנ לָאז לטיה סָאד ,לטיה קידעכָאװ
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 ןיא ןטלַאהעג ,ןעגנַאגעגסיוא םיא ןענייז תוחוכ יד ןעוו ,רעטלע רעד ףיוא

 ענייז ןופ רענייא זַא ,טגָאזעגנָא םיא ןעמ טָאה .,לטיה סָאד ןעיירד ןייא

 ירד ַא סע רע טָאה ,טַאהעג הנותח טָאה ךעלקינייא-רוא-רוא-רוא רעטנזיוט
 היול ַא ןופ טרעהעג רע טָאה ןוא ,למיירטש ןופ טייז רעד ףיוא ןָאטעג
 רעקידעכָאװ ,רעקירעיורט רעד ףיֹוא ןָאטעג יירד ַא לתבש-יצח סָאד רע טָאה
 ףיוא ןוא תויוול וצ ןייג וצ טַאהעג טשינ חכ ןייק ךעבענ ןיוש טָאה רע .טייז

 ,תונותח
 "בוט"םוי רעד וצ ןבעגעגּפָא טרעוו ,עטעביז סָאד ,לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא

 ,ןפיוז ןוא ןסערפ ןופ עינָאפמיס ַא טַאלג זיא עטכַא סָאד ןוא עצעּפוז רעקיד
 ןופ טכַאנ רעד ןיא ,טעיַאמשרַאפ תמא עיַאמש זיא ,לטיּפַאק ןטניינ ןיא

 רעוו ןוא רָאי סָאד ןבעלטיוא טעוו'ס רעוו ןגָאזסיוארָאפ טימ ,הבר אנעשוה
 עינעה בייוו ןייז .דרע לארשי-ץרא ןפיוק סנטייצַאב םיא ייב ןיוש געמ'ס

 "הבוט המיתח רמג; יד -- ךעלטעצ עטוג יד ןגָארטרעדנַאנַאפ םיא טמלעה

 ,םיתב-ילעב יד וצ
 "ןכעליירפע םענדָאמ ַא ןגעוו סיוא רימ ןעניפעג לטיּפַאק םעד ןופ ,בגא

 ענייז ןרבק םעד ןעײל טגעלפ רע  תודועס עסיורג ףיוא דַארַאקסַאמ

 "רַאפ ךיז טגעלפ ןרבק רעד ואוו ,הדועס רעסיורג רעד ףיוא; םיכירכת
 ?ןטיױט ַא רַאפ ןלעטש

 ןופ השקשינ זיא ןזַאלב ַא ןוא קעלַאשרַאמ ַא ןופ עלָאר רעד ןיא ןרבק ַא

 .רעכַאמכעליירפ ַא
 טימ דורט זיא רע תעב ןעיַאמש ןרעדליש ךעלטיּפַאק ייווצ עטצעל יד

 ןיא ןקַאּפנירַא ןענעק טשינ טגעלפ רע סָאװ, -- "רעלעט יד ןקינייר

 םעד ןוא -- "סענעשעק ענייז ןיא ןריטרָאּפסנַארטנײרַא רע טגעלפ ,ןגָאמ
 םעד טָאה עקלמרַאי עגולק יד קישטרָא יו םעדכָאנ ,סעיַאמש ףוס ןרעטיב

 .לציּפש ַא ןָאטעגּפָא אבוסו ללוז
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 עכעלרעה ַא; זיא סָאװ ,"עטייוצ יד תידוהי; גנולייצרעד ַא סנייז

 ףיוא טיובעג זיא סָאװ ןוא "קיטירק סיורג ייברעד ןוא עטכישעג-רעביור
 ןקיזָאד םעד טימ קיד טקידנערַאפ ,ענליוו טָאטש רעטלַא רעד ןופ סעדנעגעל

 : ןעזרעדיוו-םוצ
 טקידנעעג ןיוש בָאה ךיא .,ןירעזעל ערעייט ןיימ ,ליואוו בעל ,ונ;

 ןעז רעדיוו ךיז רימ ןלעװ (ןלעװ טעװ טָאג ןעוו) רשפא .גנולייצרעד ןיימ

 "! ץיױַא ,גנולייצרעד רערעדנַא ןַא ייב

 גנולייצרעד ַא ךָאנ ייב ןפערט וצ ךיז קיטיונ זיא'ס יצ טשינ סייוו'כ
 ידע ;"ןיײלַא לקיצײח; :תושעמ ירד יד רעבָא ,קיד ריאמ קיזייא ןופ
 ןגעמ "רעטעב-בוט:םוי-טוג עיַאמש 'ר, ןוא "קָאסעשטַארוד ןיא םיחרוא
 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןביילברַאפ
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 יו ,סעיזנעטערּפ עפרַאש עבלעז יד טימ ןטערטוצ טשינ ייז וצ ןעק'מ

 ןופ קרעװ עקיניזטסואוַאב-שירעלטסניק יד וצ ןעמוק ןיוש געמ ןעמ

 טרעוו ,ןטערטוצ טשינ ייז וצ לָאז ןעמ יװ רָאנ .םכילע-םולש ןוא עלעדנעמ

 ַא ןעועג ןיא סָאװ ,ןושל קַאמשעג ןופ האנה רעד טימ טנױלַאב ןעמ

 ַא זַא ןוא ןעגנַאגעגפיוא זיא רוטַארעטיל עשידיי יד זַא ,גָאזנָא רעכעליירפ

 -עג עכעלטע עטשרע יד ןביירש ןעמונעג קידסעוינַא טָאה טנַאה עגולק

 ,ךעלטעלב עקַאמש

 רעמורק רעד עקשיפ
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 ?טיילעמירָא עשידיי ןופ השעמ ַא, רעדָא ,"רעמורק רעד עקשיפ,
 ןופ ,טייקמירָא רענעגָאלשרעד רעשידיי ןופ גנורעדליש ןייק טשינ זיא

 ןוא ,ןביוהפיוא ךיז ליוו סָאװ רעבָא ,טסימ ןיא טגיל סָאװ טיײקמירָא רעד
 טימ ןּפעלשסױרַא ןענעק טשינ ךיז טעוומ ביוא זַא ,רדטכ טפָאה סָאװ

 ןבייהפיוא ןוא סג ַא ןזייװַאב ךָאד םלוע לש ונובר רעד טעוװ ,תוחוכ ענעגייא

 השעמ ןייק טשינ ךיוא זיא "רעמורק רעד עקשיפ , ,ןַאמערָא םעד טסימ ןופ
 ואוו ,ּפָאק םעד ןכָארבעג ךיז ךָאװ עצנַאג ַא טָאה סָאװ ,טײקמערָא רעד ןופ
 -זיוה םענעגייא ןרַאפ ןוא ךיז רַאֿפ יזַא טשינ ,תבש ףיוא ןעמ טמענ
 םעד ןוא תבש הכלמ יד ןעמעשרַאפ טלָאװעג טשינ טָאה'מ לייוו רָאנ ,טניזעג
 .תוגאד עקידעכָאװ טימ גָאט-ור ןקילייה

 ,רָאי ץנַאג ַא ללּפתמ ןיא ןוא טנייו סָאװ טייקמירָא רעד ןגעוו טשינ
 ןופ בָאג םוצ ןעמוקנָא ןוא םינפ'ס ןצרַאװש ןפרַאד טשינ ךיז לָאז'מ זַא
 ;"רעמורק רעד עקשיפ; ןייז ןיא ןבירשעג ילעדנעמ טָאה םדו רשב ַא
 יז רעדייא ,ןברָאטשעג לָאמ ןעצ ןענייז סָאװ ,ןדיי ענעטָארטעצ ןופ טשינ ךיוא
 טשינ לָאמ ןייק ןבָאה סָאװ ,טנַאה ַא ןקערטשוצסיוא טלעוּפעג ךיז ייב ןבָאה
 ןיא ךיילג ןשטנעמ ַא ןקוק ןוא םינּפ סָאד ןביוהוצפיוא ,הזעה יד טַאהעג
 למירעוו ןטסדנימ ןרַאפ ךיז טגרָאז סָאװ ,תיטרּפ החגשה יד לייוו ,ןגיוא יד
 שייבמ ןוא טשטַאּפעגסיױא ייז ,הרוצ עכעלשטנעמ רעייז טקעמעגסיוא טָאה
 -נוא רעשירערָאנש ַא ןופ השעמ ַא זיא "רעמורק רעד עקשיפ. .ןיינ .ןעוועג
 ,ןבעל-רעכערברַאפ ַא ןבעל סָאװ ,סרעלטעב עלענָאיסעּפָארּפ ןופ ,טלעוורעט

 ,ןשטנעממוא ןוא ןטיזַארַאּפ ,ןדנובַאגַאװ ןופ

 ןעגנואווצעג יז ןוא עלעװָאנ יד טנַאּפשעגניײא אקווד טָאה'מ סָאװרַאפ
 "רעמורק רעד עקשיפ , זַא הבהאב ןעמונעגנָא ןוא טעברַא עשילָאבמיס ןָאט וצ
 ילעדנעמ זַא ,ללכב טייקמירָא רעשידיי רעד וצ לשמ ַא ןרעו טשרמולכ לָאז

 -טעב הנחמ ַא יו ללכ ןשידיי םעד ןע'לשמיּפָא קרעוװ ןקיזָאד םעד ןיא לָאז
 -נָא עטכערעג ַא זיא'ס זַא ןוא ("ןצבק ןייא לארשי לכ;) סרעּפעלש ןוא סרעל
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 -ךעלנייּפ תמאב זיא -- "עברָאט רעשידייא רעסיורג רעד ףיוא שינערעהוצ

 טײקמירָא רעשידיי רעד ןופ ּפָאק ןפיוא טָאה'מ סָאװרַאפ ,ךעלדנעטשרַאפמוא
 יד ןיא ,קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןופ טנעצָארּפ קיצכַא ךעלטנגייא טניימ סָאװ)

 -עג רעטעּפש טָאה סָאװ טיײקמירָא יד --- ,(ןרָאי רעקיצכעז ןוא רעקיצפופ

 ײרעקָאט ,יירעטסוש .,יירעדייננש ,הכאלמ ַא רעדניק יד ןענרעל ןעמונ
 תובישי יד ןיא רעדניק יד טקישעג ךיֹוא טָאה סָאװ ,יײרעלָאטס ןוא
 רעטיירב רעד וצ געוו םעד ןענופעג ןבָאה ייז ןופ לייט ַא סָאװ ןוא געט ןסע
 ריא ןופ סָאװ ,טײקמירָא רעד ףיוא טָאה ןעמ סָאװרַאפ ,ץרוק --- טלעוו
 "ורב סָאד ןָאטנָא אקווד טלָאװעג ,םַאנסיוא ןָא ,עלַא שיטקַאפ רימ ןעמַאטש

 רעד עקשיפ; ןופ לטיה עשילָאבמיס ,ענעצלָאמשרַאפ ןוא עטקיזיילרַאפ ,עקיד

 ,טשינ תמאב ךיא ייטשרַאפ ,"רעמורק
 טכַאמעג טָאה "רעמורק רעד עקשיפ; סָאװ ,טשינ רעדנואוו ןייק זיא'ס

 "רעד ןיא קרעוו סָאד ןעוו ,קירוצ רָאי 71 טימ רָארופ ןשילָאבמיס  ַאזַא
 ןעוו וליפא רעדָא ,ןטייז 48 ןופ ,חסונ ןשינָאירבמע ןטשרע םעד ןיא ןעניש
 -רַאפ רעד ןיא ,חסונ ןטירד ןיא סױרַא ,רעטעּפש רָאי ןצניינ טימ ,זיא'ס
 סָאד .ןטייז 184 ןופ ךוב ַא --- טציא סע ןענעק עלַא רימ יו ,עיסרעוו רעטקידנע
 -עטניא רעשידיי-שיסור ַא ,תוילגרמ השנמ וצ טעמדיוועג ןעוועג זיא ךוב
 וצ גנודנעוו ןייז ןיא סיוא ךיז טקירד ילעדנעמ יוװ קילדעו סָאװ ,טנעגיל
 טימ טרָאד טלדנַאה; ןוא "רעטצנעפ עכיוה יד ןיא ןביוא ףױרַא זיא, ,,םיא
 ,ןילעדנעמ ,םיא תעב ,"עירָאטסיה רעשידיי רעד ןופ ןטנעמיד ןוא ןטנַאילירב
 טרעשַאב זיא "ןעּפ עטנקירטרַאפ ,עטרַאדרַאפ, ןייז סיױרַא טציא טמענ סָאװ
 ןטנוא ,ןבעל ןשידיי ןופ לּפערט ןטסקירעדינ ןפיוא ןזָאלוצּפָארַא ךיז ןעוועג
 סעטַאמש זיא ,ןבירשעג ילעדנעמ טָאה ,"ןאכב שי; ןיימ ,סרעלעק יד ןיא

 ןקידתולפש םעד טָאה ןילַא םירפס רכומ ילעדנעמ) . . . הרוחס עליופ ןוא

 טגנעה עברָאט עשידיי עסיורג ,עטלַא יד ,(ןכָארטשעגרעטנוא קורדסיוא
 ..יזָאנ רעד ףיוא רעבעל ןוא גנול ַא ,קינהרוחש-הרמ םענעי יו דימת רימ
 "! ץעברָאט עשידיי יד ,עברָאט יד ץלַא ,יוא

 זַא ןעוװעג םרוג ,ןסױטשנָא ךיז ןענעק רימ יוװ ,ןבָאה ןכַאז ייווצ
 :קרעוו שילָאבמיס ַא רַאפ ןרעוו ןגירשרַאפ לָאז "רעמורק רעד עקשיפ,
 טעז רע זַא ,תונמאנ ןייז ףיוא ןעמונעג ןילעדנעמ טָאה ןעמ סָאװ ,סנטשרע
 סגעוונייא ןיוש ןעמ טָאה רַאפרעד ןוא עברָאט עשידיי יד ,עברָאט יד ץלַא
 -רעטנוא עשירעכערברַאפ ןוא עסואימ יד טימ עטכישעג יד זַא ,ןעמונעגנָא
 ןרעװ לָאז ,שטנעמ תורוצ ןייק טשינ וליפא ןבָאה סָאװ ,סרעּפעלש-טלעוו

 .לארשי תסנכ רעקידעברָאט רעד דגנכ ,לשמ ַא
 -ץגפיורַא םוצ גנודנעוו ןייז ןיא טָאה ןײלַא ילעדנעמ סָאװ ,סנטייווצ

 ןשידי םעד ןשיװצ טסַארטנָאק םעד טנכיײצעגנָא רעביירש ןטרעטעלק
 סָאװ רעביירש םעד ןוא ,ןטנַאילירב טימ "ייזא ייב טלדנַאה סָאװ ,רעביירש
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 "נָאק רעד טָא .סעטַאמש טימ "זדנוא , ייב טלדנַאה ןוא רעלעק ןיא טגיל
 -ץנַאג ןוא-בלַאה עטעברַאעגפױרַא יד טרינָאּפמיא קרַאטש טָאה טסַארט
 ,רעקידרעלעק סילעדנעמ וצ זיא סָאװ ,ץנעגילעטניא עשידיי עטרילימיסַא
 -שיק עטּפָאטשעג יד ןייז םעוט ןעמוקעג טייקינעטרעטנוא רעשירַארעטיל
 -עגקעװַא ןענייז ייז סָאװ ןופ ,שיפ עטליפעג יד רעדָא ,ךעלדיינק יד ,עק
 -לָאמשרַאפ ַא ןָאטעגנָא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ץלַא ףיוא ןבָאה ייז .ןעגנַאג
 ,שובל ןלַאנָאיצַאנ ,םענעצ

 רוטָארעטיל רעשידיי רעד רַאפ טנעמַאדנופ רעד זַא ,ןעקנעדעג רימָאל
 ןושל-עמָאמ ַא ןעמוקעג עקַאט זיא'ס ,תמא .ןרָאװעג טגיילעג סָאװ רָאנ זיא
 ,סעיציבמַא עשירעלטסניק ןוא ןייזטסואווַאב ןשירעלטסניק ַא טימ ,רעביירש
 -עטניא רעשידיי רעטריציפיסור רעד ףיוא החמש יד ןעוועג זיא סָאװ רעבָא
 טימ ןפָאלעג ןֹוא ,םודנעּפ םודנעה ,טּפַאכעג ןיוש ייז ןבָאה סָאװ ? ץנעגיל
 ,טלעו רעד רַאפ ןזייו טלָאװעג אקווד םיא ןוא "רעמורק רעד עקשיפ;

 טּפַאנשרעד סניױזַא יז ןבָאה סָאװו ?טלַאטשעג שילָאבמיס ,שידיי ַא יװ
 לָאז טלעװ יד זַא ,טלָאװעג אקווד ןבָאה ייז סָאװ ,טפול-שדקה רעד ןיא
 ? טייקשידיי-טלַא ןופ חוחינ חיר םעד רַאפ ןעמעננָא סע

 ןעגנורעדליש עכלעזַא ךס ַא ןַארַאפ ןענייז רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןיא
 ,שטיע ,וילבָאד .טפַאשרערָאנש רעטעוועדנופעגנייא ןוא רעטריזינַאגרָא ןופ
 ךיז ןזָאל ייז יו ,עינָאגַאטַאּפ ןופ סרעלטעב ענייז טביײרשַאב ןָאסדָאה

 ייז יוװ ,עלָאּפ ַא ןדיינש ןוא סַאּפ ַא ןסייר ,דרעפ ףיוא קידנטייר ,רעטנורַא

 טגָאז ןעמ זַא תוללק עטיוט טימ ןטלעש ןוא תוררש יד יװ ץלָאטש ןענָאמ
 ןשיטיזַארַאּפ םעד ןכַאמ וצ ןלַאפנײא טשינ רעבָא טעו םענייק ,ּפֶא ייז
 רענייק ךיוא טעווס יוװ ,עקירעמַא-ןײטַאל ןופ לָאבמיס ַא רַאפ רעלטעב

 ,עקירעמַא ץנַאג רַאפ שילָאבמיס זיא ,םָאב-ירעוַאב רעד זַא ,ןגָאז טשינ
 -ןיא עטריציפיסור יד סָאװהַאפ ,ןסױטשנָא טרָאפ ךיז ןעק'מ ביוא

 אקווד ,ענעסעזעגנייא יד ,זדנוא ףיוא טָאה ןרָאי רעקיצכַא יד ןֹופ ץנעגילעט
 רֶעבָא רימ זיא ,לטיה-קָאטשניר סנעמורק םעד עקשיפ ןפרָאװּפױרַא טלָאװעג
 טזָאלעג ךיז טָאה קיטירק עשידיי ענרעדָאמ יד ךיֹוא סָאװ רעדנואוו ַא
 ,קילָאבמיס-שדקה רעטיירג רעד ןופ ןריפרַאפ

 ןיא רעגינ .ש טבירש םירפס רכומ ילעדנעמ ןגעוו ךֹוב ןייז ןיא
 ןטשרע ןיא ,1869 ןיא וליפא זַא ,"רעמורק רעד עקשיפ, ןגעוו לטיּפַאק
 ןופ השעמ , ַא יו רעמ ןעוועג "רעמורק רעד עקשיפ, ןיוש זיא ,חסונ
 -נָא עקרַאטש ַא ךיז ןיא טַאהעג ןַאד ןיוש טָאה סע; .,"טיילעמירֶא עשידיי
 -סנבעל ןשידיי ןצנַאג םענופ גנורעדליש רעשיריטַאס רעד ףיוא שינערעהוצ
 לארשי לכ , ןופ "עברָאט רעשידיי רעסיורג; רעצנַאג רעד ןופ ,רעגייטש
 ."ןצבק ןייא ---

 יירטעג ךעלעטרעװ -- רעטרעװ ס'ילעדנעמ טמענ רעגינ .ש ךיוא
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 ןענופעג ךָאנ רע טָאה ,סױרַא זיא ךוב-ילעדנעמ סָאד ןעוו ,1926 ןיא ןוא
 ןופ ףרַאװנָא ןשינילק םעד ןיא זַא ,ןגָאז וצ קיסַאּפ רַאפ ןוא קיטיונ רַאפ

 ,ןטסידַאס ,םיבנג-דרעפ ,ןדלעה-רעסעמ : טייל-טלעוורעטנוא עשירעכערברַאפ

 -נַאימ ןוא סעגירדעלָאה ,עטלעטשרַאפ ,סרעצונסיוא ,ןטיזַארַאּפ ,רעקינייּפ

 רעשיריטַאס רעד ףיוא שינערעהוצנָא עקרַאטש א? ןַארַאפ זיא ,ןּפָארט
 ."רעגייטשסנבעל ןשידיי םענופ גנורעדליש

 -עג ענייז ןופ ילעדנעמ רעד ,ילעדנעמ רעצנַאג רעד טָאה יאדווַא
 רַאפ ןטכַארטַאב ןעק'מ סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןָאטעגפיוא ,קרעוװו עטלמַאז
 ןליפא ,ךיז טלָאװ'כ .רעגייטשסנבעל ןשידיי ןופ ןעגנורעדליש עשיריטַאס
 ןצונַאב געמ ןעמ יצ ,טבושיעג קרַאטש ,ןעמַאזוצ קרעוו עלַא ענייז ןגעוו
 ןשידיי ןופ ךס ַא רָאג טָאה ילעדנעמ לייוו ,עצנַאג טרָאװ עקיד'ללוכ סָאד
 רעבָא .טליפרעד טשינ רעדָא ,ןעזרעד טשינ ,ןעזעג טשינ רעגייטשסנבעל
 עכיוה ןיא ןדער וצ יאדכ טשינ רעכיז זיא "רעמורק רעד עקשיפ; ןגעוו
 -רָאפ םייב ,רעגייטשסנבעל ןשידיי ףיוא קרעוו שילָאבמיס ַא ןופ ,ןענימרעט
 "רעמורק רעד עקשיפ , טָאה ,קיטירק רעשידיי רעינ רעד ןופ רעייטש
 ,ןיילא ןילעדנעמ ייב יו טַארוקַא --- שיטנעדיא ןרעוװ טרָאטעג טשינ יאדווַא
 רעשידייפ רעסיורג רעד טימ -- טניירפ עשירָאטילימיסַא ענייז רעדָא

 לטרעווכיילג םעד ןיא ."ןצבק ןייא -- לארשי לכק טימ רעדָא ?עברָאט
 סָאװ רעבָא ,ץפיז ןשידיי ַא רשפא ךָאנ ןעמ טרעה "ןצבק ןייא לארשי לכע
 "רעד ילעדנעמ סָאװ ,ץכעזיומעג ןקידהּפצוח םעד טימ ןָאט וצ סָאד טָאה
 ?"רעמורק רעד עקשיפ , --- קרעו וויאַאנ ןוא זָאלפליה ןייז ןיא ןופרעד טלייצ

 רעקיצכעז יד ןופ ץנעגילעטניא עשיסור יד יװ ,ןלעטשרָאפ ךיז ןעק'מ

 -עג ןעקשיפ טָאה ילעדנעמ ןעװ ,ןלָאװקעגנָא טָאה ןרָאי רעקיצכַא רעדָא
 : םירוביד עכלעזַא ןרבד ןסייה

 עלעגרעב סָאד .זױוה סנדי א ןענעקרעד וצ גנירג ןסיורד ןופ עקַאט זיא טנייה ,

 .ויוה שידיי ַא ןיא סָאד ןעיירש ךַאד רעד ,טנעװ יד ,רעטצנעפ יד ,לקָאטשניר סָאד ,טסימ

 ."ךיי א טציז ָאד זַא ,ריא טנעקרעד ןיילַא חיר םעד ןיא

 ןופ ןפעש טציא ןעמ ןעק ,טגָאזעג סנייטשמ .,גנורעטסײגַאב לפיוו
 עלעגרעב סָאד ןַא ןעמעננָא ןלָאז רימ ןעוו וליפא ,"רעגייטשסנבעל, ַאזַא
 יו ,קוק ַא טיג רעבָא ?ןרָאי רעקיצכעז יד ןופ םזינָארכַאנַא ןַא זיא טסימ
 תולעמ יד ןענעכערסיוא טימ טשינ ךיז טנגונַאב (עקשיפ רעדָא) ילעדנעמ
 "רַאפ ןוא ,ןדנואוו יד ןיא ץלַאז םעד ןייא ךָאנ טבייר רע ,זיוה סנדיי ַא ןופ
 ןיא; זַא ,זָאנ רעשידיי רעד רַאפ טעקוב-טסבלעז ַא טימ ץַאז םעד טקידנע
 ,"ךיי ַא טציז ָאד זַא ,ריא טנעקרעד ןײלַא חיר םעד

 עטנכייצעגסיוא זיא "רעמורק רעד עקשיפ/ ןגעוװ לטיּפַאק סרעגינ .ש
 -טנעק סיורג טימ ןָא טזייו רעגינ .קרעוו זָאלפליה ַא רַאפ קיטעגָאלָאּפַא

 ,"רעצינש םענופ לרעסעמ, ןפיוא ,סעצָארּפ-גנופַאש סילעדנעמ ףיוא טפַאש
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 רָאנ ,תומילש עשינָאטקעטיכרַא ןייק טשינק טכוז סָאװ רעלטסניק םעד ףיוא
 ןיא סָאד ,?סעקצַאצ יילרעלכ ןכַאמ וצ ,ןצינש וצ ,ןלָאמ וצ דיירסיוא ןַא
 ןופ ץמש ןייק טשינ טָאה סָאװ ,קרעוװ ַא ןופ גנוקידייטרַאפ ענעגנולעג ַא
 ןטכַארטַאב עקַאט טמענ ןעמ זיב ,גנוקידייטרַאפ עטוג טביילב'ס ןוא תומילש
 ,טכַאמעג טָאה לרעסעמ עשירעצינש סָאד סָאװ ,סעקצַאצ ערעדנוזַאב יד

 עטרעטַאמעג ַא עצנַאג סָאד, זיא ן'ילעדנעמ ייב זַא ,וצ טיג רעגינ .ש
 תמא זיא סָאד ,'ןלייט עטקידנערַאפ ךיז ןיא עקיצנייא ןופ גנודניברַאפ
 ןשירעלייצרעד ןּפַאנק ןייז וצ גנַאגוצ ןטרעטַאמעג ןצנַאג סילעדנעמ עגונב
 -לַארַאפ ןוא ןטללכרַאפ , א רַאפ ץכעלָאש ַא ןעוועג זיולב זיא סָאװ ,טנַאלַאט
 -עלַא רַאפ רעטרעװ ערעדנַא ןיא ,ןכות (ןקורדסיוא סרעגינ) ?ןטרעניימעג
 ,קילָאבמיס רַאפ ,ןטנעמָאמ ערענעביוהעג ןיא רעדָא עירָאג

 קיטכיר זַא רימ ןעעז ,/רעמורק רעד עקשיפ, ֹוצ רעבָא רימ ןעמוק
 יד זַא ,קרעו ןופ גנוביולרַאפ סרעגינ ןופ לייט רעטשרע רעד זיולב זיא

 -ַאב יד ,ןלייט ערעדנוזַאב ןופ גנודניברַאפ עטרעטַאמעג ַא זיא ךַאז עצנַאג
 ,עטלעטשעגניירַא ןוויכב רָאנ ,ןכַאז עצנַאג ןייק טשינ ןענייז ןלייט ערעדנוז
 -ןיקרַאפ סָאװ ,ךעלטיּפַאק עטרעטַאמעגניירַא ןוא עטשטעװקעגניײרַא טּפָא
 ןטלַאהעג טָאה ןיילא ילעדנעמ סָאװ ,השעמ ענטעדנַאט עצנַאג יד טפָא ןשיד
 -עג טשינ לָאמניק םיא זיא'ס סָאװ ןיא רעבָא ,ןטעברַארעביא ןייא ןיא
 ,םייח חור ןייק ןזָאלבוצנײרַא ןעגנול

 רע טָאה רָאי ןצעביז ןעוועג טלַא זיא שטיװָאמַארבַא בקעי םולש ןעוו
 ןלענָאיסעּפָארּפ ַא טימ טרעדנַאװעג ןֹוא עילוּפַאק לטעטש ןייז טזָאלרַאפ
 םולש ןגני םעד טָאה למהרבא .רעקידנעקניה רעד למהרבא ,רערָאנש
 טימ טָאה רערָאנש רענעריובעג רעד .יירעלטעב רַאפ טצונעגסיוא טוג ןבקעי
 -נַאװמורַא ,ןטפעשעג עטוג טכַאמעג ןטרידוטשעגנייא ןוא םענערָאװעג םעד
 ןיא טרעדנַאװעג ןבָאה ייז .עילָאדָאּפ ןוא עניַארקוא ,ןילָאװ רעביא קידנרעד
 עטרעגנוהרַאפ יד .טּפעלשעג טָאה לדרעפ טרעגָאמעגסיוא ןַא סָאװ ,דיוב ַא
 ןּפעלש וצ דובכ םעד טָאה יז זַא ,טסואוועג טשינ ךעבענ טָאה עשטַאילק
 סָאװ ,עּפַאקש יד ,ןײלַא יז זַא ןוא םירפס רכומ ילעדנעמ ןקיטפניק םעד
 ,טימרעד ןרעוו טנױלַאב טעװ ,ןעייק וצ ייה טָאטש ,רודיס ןיא 'ה, ַא טגירק
 -תוינחור רעצנַאג ריא טימ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןיירַא טעוװ יז סָאװ
 ,ךעלברעטשמוא ןרעוו רַאפרעד ןוא טייקשידרעפ רעקיד

 רערָאנש ןלענָאיסעּפָארּפ ַא טימ העיסנ יד סָאװרַאפ ,ןייטשרַאפ ןעק'מ
 ,ןורכז ןייז ןיא טצירקעגנייא ךיֹז טָאה ןוא טזָאלעגּפָא טשינ ןילעדנעמ טָאה
 -טנגוי עטשרע ענייז רַאפ גנוקידײלַאב יד רעדָא ,גנוקידיײלַאב עכעלטנגוי יד
 סע טָאה רע .רענייב יד ןיא טקידלושעגנייא טוג םיא ךיז טָאה ,טירט עכעל
 עלַא .ןופרעד ןרעוו רוטּפ ןוא ןדײרסױרַא שירעלטסניק ךיז ןופ טלָאװעג
 ,לדייב סָאד ,עּפַאקש עטרעגָאמעגסױא יד :ןוקית םיא ייב טכוזעג ןבָאה
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 טלטעבעגכרוד ךיז טָאה סָאװ ,טנגוי עטקידיײלַאב ןייז ןוא רערָאנש למהרבא
 ןופ זיא רע יוװ ,םעדכָאנ רָאי סקעז ןוא .םיבושי עשידיי רעביא ,געוו ַא

 ַא ןרָאװעג רעביירש-הלכשה ןוא טסיטעלפמַאּפ ןשיאערבעה ןרעלוּפָאּפ ַא
 ןופ חסונ ןטשרע םעד ןבירשעגפיוא רע טָאה ,רעלעטשטפירש רעשידיי
 ."רעמורק רעד עקשיפ;

 רעד ןעוועג זיא רע .קרעוו ענייז עלַא ףיוא טעברַאעג טָאה ילעדנעמ
 ןטלַאהעג טָאה רע .תונורסח ענייז טּפַאכעג טָאה סָאװ ,רעביירש רעכעלקילג

 -שטניווע ןייז ןוא "עלעשטנעמ ןיילק, ןייז ןטעברַארעביא ןוא ןפיילש ןייא ןיא

 .תובישח רעייז ןביוהעג שירעלטסניק רע טָאה לָאמ רעדעי ןוא ,"לרעגניפ
 רע .ןילַא ךיז טימ טייקנדירפוצמוא ןייק טעברַא ןייז ןיא טשינ טנעקרעד'מ
 םעד ןופ ןכירקסיורַא זומ רוטַארעטיל עשידיי יד זַא ,טליפעג רעבָא טָאה

 רע ןעוו ןוא .לרעשטנעב ןקידמעטָא-ץרוק םעד ןופ ,לכיב-השעמ םעניילק

 חטש טכוזעג דע טָאה ,טייקידמעטָאצרוק ענעגייא ןייז טליפרעד טָאה ןיילַא
 זיא רע .רעביירש רעפיט ןייק ןעוועג טשינ זיא ילעדנעמ .,גנוטיירבסיוא ןוא
 ןשטיװָאמַארבַא בקעי םולש .,ילפ ןכיוה ןופ רעביירש ןייק ןעוועג טשינ ךיוא
 רעבָא זיא תונשקע ןייז .ןירישכמ עשירעביירש ךס ַא רָאג טלעפעג ןבָאה
 ןפַאש וצ טפַאשגנע ןייז ןופ ןסָאלשַאב טָאה רע ןַא ,סיורג ױזַא ןעוועג
 וצ ןביוהרעד רע טָאה ןענעק-טשינ ןייז .ןעגנולעג םיא זיא'ס ןוא ,תובחר
 ."חסונ ןעמָאנ ןטימ טניורקעג טָאה קילַאיב סָאװ ,םעד

 ךיז טָאה רע ןוא השעמ ןייק ןלייצרעד טנעקעג טשינ טָאה ילעדנעמ
 ,טינש ןסיורג ןוא םענרַאפ ןטיירב ןופ רעלייצרעד ַא ןייז וצ ןסירעג אקווד

 -רעד ,טלָאמרעד ,טרעדלישרעד ,טלטשפרעד ,טגָאזרעד ,טדעררעד טָאה רע

 ןיא תועט ַא טכַאמעג טָאה רע .טייקשירעלייצרעד ערעגָאמ ןייז טלטרעוו

 ךיז טָאה'ס ,זדנוא רַאפ הכרב ַא ןרָאװעג זיא רענייז תועט רעד ןוא ןובשח
 ךיז טמענ לכיב-השעמ ןשידיי ןֹופ טיײקידמעטָא-ץרוק יד זַא ,טכַאדעג םיא
 -טסניק ןטעברַא ןעמונעג רַאפרעד ךיז טָאה רע .ןושל ןייק ןענעק טשינ ןופ
 טעװ ןײלַא ןושל טימ זַא ,טניימעג טָאה רע לייוו ,רעטרעו ףיוא שירעל

 ןעגנולעג עקַאט םיא זיא .עיזַאטנַאפ רעמירָא ןייז ןופ ללח םעד ןליפסיוא רע

 וצ ,רעטסײמ-ךַארּפש רעשידיי רעסיורג רעד ןרעוו וצ ,ךַאז "עקיטייז , ַא
 ןטדערעג ןשידיי ַא ןופ רעפַאשַאב ןוא רעביירשַאב רעטשרע רעד ןרעוו
 -ַאב רעקידלדורּפש ןייז ןֹופ זיא טייקמירַא עשירעלייצרעד ןייז .רעבָא .ליטס
 ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ רעד .ןרָאװעג ןפלָאהעג טשינ ץלַא טייקידוועדייר
 ןיב סָאד טשינ; ןגָאז ןייא ןיא ןטלַאה ןוא סעגנעטס-דייר ענייפ ןעיצ ןייא
 רעייז ןכָארקרעד ןעװעג ןסיוא ָאי זיא רע סָאװ םעד וצ זיא ,"ןסיוא ךיא
 -עגרעבירַא טפָא טָאה ןסיוא ןעוועג טשינ זיא רע סָאװ סָאד זיב ,ןכעלעמַאּפ
 -ליש טנעקעג טשינ טָאה רע .ןעוועג ןסיוא ָאי ןיא רע סָאװ סָאד ןגיואוו
 -ליש טנעקעג טשינ טָאה רע ,גנולקיװטנַא ןופ סעצָארּפ ןיא ןכַאז ןייק ןרעד
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 רעקיוה ןשּפיה ַא ךיז ףיוא ןגָארטעג ןבָאה ייז ןדייס ,ןשטנעמ ןייק ןרעד
 טנעקעג טשינ טָאה רע .םוטנדיי --- לַאפ ןייז ןיא רעדָא ,םוטנשטנעמ ןופ

 טליצרעד רע טָאה ,ןעגנולקיװטנַא עקידהגרדהב ןופ קורדנייא םעד ןפַאש
 ןכַאז עלַא יד ןגעוו

 -עדליש-רוטַאנ עכעלרעה לפי -- רעטעװ טלעפ תוישעמ ענייז ןיא

 טנעמעלע רעד טלעפ'ס .רעטרעװ טימ ןהרישסיוא טשינ לָאז רע ,ןעגנור
 טימ געט ןופ ןכייצ ןרעטנוא טשינ טעשעג גנולייצרעד א סנייז .טייצ ןופ

 רעגָאמ ןענייז סעלובַאפ ענייז .עיזַאטנַאפ טגרַאקעג ךיוא םיא טָאה טָאג ,טכענ
 טוט ,ןרעטנָאלּפרַאפ ןוא ןּפינקרַאפ סעפע ףרַאד רע ןעוו ןוא ,עּפַאקש ןייז יו

 .ךעטש עקידתוכיראב טימ סָאד רע
 --- ןפורנָא ןזומ לעוו'כ סָאװ ,סניֹוזַא סעּפע טלעפעג ךיוא טָאה םיא

 ,שינעעשעג ַא ןרעטיצוצפיונוצ ןעגנולעג טשינ לָאמ ןייק םיא זיא'ס ,ץרַאה
 םייב ןָאט קַאּפ יַא לָאז'ס זַא ,קידנּפַאכרַאפ ױזַא סע ןכַאמ וצ ,לַאפוצ ַא רעדָא
 יד זיב עסיורג יד ןופ --- טפַאשנגיײא יד ןגָאמרַאפ ןטסינַאמָאר עלַא - ,לגרָאג
 ,ןבעגוצ זומ ךיא ןוא .עשיטסידנוש יד זיב עשירעלטסניק יד ןופ ,עטסנעלק
 ןיימ ,םָאנָארטעמ ,ןטיירג וצ ןיוש ,ןטיירג םענעגייא ןַא שוריפב בָאה ךיא זַא

 טיירג קידנעטש ,עלעדיפ לַאטנעמיטנעס ַא יוװ זיא סָאװ ,זדלַאה םענעגייא
 עמערַאוװ עכלעזַא רַאפ טמיטשעגנָא קידנעטש ןיב ךיא .ןעיארטסנָא ןזָאל וצ ךיז
 -גײרַא םעניימ ּפָאק םעד זָאל'פ רעדייא ךָאנ .,ןעגנורעדליש עקידנקַאּפ ןוא

 ,.ךיז ןיא ץכערק ַא ףיוא ליּפש ןוא לכ טדוק ךיא םענ ,ןריזילַאנַא ןוא ןדער
 רימ ןופ ןעמ טָאה ץכערק םעד וַא ,סױרַא ךיז טוייו'ס ביוא ,רעטעּפש

 "-טימ עשירעלטסניק-ןייר רעדָא ,ערשכ רָאג ןייק טימ טשינ ןגָארקעגסױרַא
 ַא ןייז זומ קרעװ רעדעי ןיא ,טגָאזעג יו רָאנ .ןלַאפרַאפ ךיוא זיא ,ןעל
 ןענייז ןילעדנעמ ייב .ןגױא יד ןכַָאמ טכייפ ריד לָאז סָאװ ,טנעמָאמ
 ןלָאז סָאװ ,ןדָאיּפע עכלעזַא ךיוא ןאראֿפ טשינ .ןטנעמָאמ עכלעזַא ָאטשינ
 ןָאט ילפ א עגר ַא ףיוא ןוא ,ענירּפושט רעד ייב רענעייל םעד ןָאט ּפַאכ ַא

 ןענייז ייז רעבָא ,ןטנעמָאמ עכלעזַא ָאי רשפא טגָאמרַאפ רע .ןעלמיה יד וצ

 .עטלייצרעד-טשינ ןוא עטגָאזעג ןענייז ייז ,עטצונעגּפָא
 זיא תונורסח עכלעזַא טימ .טַאהעג ילעדנעמ טָאה תונורסח עלַא יד

 ? ױזַא יו .ןרָאװעג סע זיא ילעדנעמ .רעלטסניק-עזָארּפ ַא ןרעו וצ רעווש

 םיא ייב טָאה ס ןוא ,ליוא עלעגירק ןיילק ַא .הכונח סנ ַא --- סנ ַא ךרוד
 סָאד ,טײרדעגנײרַא ןעוועג קידנעטש ןיא ּפמָאל רעד ,תמא .טנערבעג
 -עג טָאה ילעדנעמ ,סעטָאלב רעביא ךעלעמַאּפ טּפעלשעג ךיז טָאה לדרעפ

 ןדייררַאפ ןוא ןליפעג ןרילומיס ,ןלייצרעד ןגעוו ןלייצרעד ןייא ןיא ןטלַאה

 רעשידיי רענעגייא ןַא ןרָאװעג זיא "םירפס רכומ ילעדנעמ רמא, ,ןשטנעמ
 -רַאפ טָאה רע סָאװ ץלַא טימ טיובעג סנייז קרעװ רעדעי טָאה רע .חסונ
 קידלשמ ןייז ,טייקפרַאש עקידלטרעװ ןייז ,תוחקפ ןייז :ףךיז ןיא טגָאמ
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 סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןפַאשעג טָאה רע .טײקשיטָאדקענַא ןופ ללש ןייז ,ןדער
 ױזַא ; קידנגייצרעביא ןעגנולקעג סע טָאה ,ןרָאװעג קיטרַאפ זיא רע ןעוו

 ןָא ,רעלטסניק רעשידיי רעסיורג רעטשרע רעד ןעמוק טפרַאדַאב טָאה
 ןשיריטַאס ןוא דייר עטרינילּפיצסיד טימ רָאנ ,רָאמוה ןָא ,ןטפַאשנדייל
 "אתדגא יֹװַא ,קידשרדמ ױזַא :;ױזַא אקווד רָאנ ,שרעדנַא טשינ ,רעפעפ
 קידנקעמש ױזַא ,סעלעקַאּפ ךס ַא ןיא גורתא ןַא יו טלקיוועגנייא ױזַא ,קיסעמ

 ןפרַאװ ןדיי ,ןושל ,ןדיי ,טרעה -- ץלַא רעביא ןוא --- סקיבמימָאסּפ ַא יו

 טגנַאפ רע ןוא ,טָארַאב סטָאג ףיוא ,ןירַא רעסַאװ ןיא רעטרעוו ערעייז
 ַא "עב; ןוא "טע , ןשידיי ןזָאלפליה ןופ טכַאמ ןוא ייז טרדס ןוא רעטרעוװ יד
 ,ףרַאדַאב ןעמ ואוו ןירַא קַאמשעג סע טכעלפ ןוא ,קורדסיוא ןקיטפַאז

 זַא ןגיצרעביא ױזַא טנעקעג טָאה ילעדנעמ יװ רעלטסניק ַאזַא רָאנ

 -יל רעד ןיא רענָאיּפ ַא ןופ תולעמ עשידיי ,תולעמ ןענייז תונורסח ענייז

 ןעמוק טזומעג ןוא טפרַאדַאב טָאה ,טציא זדנוא ךיז טכָאד ,ױזַא ,רוטַארעט

 ,עירָאגעלַא ןופ ןגעוו עקיטָאלב ךרוד ,רעלטסניק רעסיורג רעטשרע רעד
 טָאטש) עסקַאט ןופ ןכַאילש עשיללכ ךרוד ןוא ,לשמ ןופ ןגעוו עקיפמוז
 "נא ןוא לארשי תסנכ ,(הערּפ יבכרב יתסוסל) עשטַאילק יד ,(תובוט-ילעב

 ,סעיפַארגָאטַאפ-ןּפורג ערעד

 טקוקעג טשינ ןוא טימעג עשירעלטסניק סָאד טלעפעג טָאה ןילעדנעמ

 ירַא ךס ַא טָאה רע .סָאמ עשירעלטסניק ךיוא ,ןעיירעצינש ענייז עלַא ףיוא

 ןלייפ ןוא ןצינש ןייז .טלטרעװעגרעבירַא ןוא טגָאזעגרעבירַא ,ןצלַאזעגרעב

 טלּפַאצעג ךיז טָאה רע ןעוו טּפיוהרעד ,ןעגנולעג לָאמעלַא טשינ םיא זיא
 םעדכָאנ ,ןײלַא השעמה רוּפיס םעד טימ טוט ןעמ סָאװ ,טסואוועג טשינ ןוא
 עקַאט :טגָאזעג ןוא לברַא םייב ןָאטעג יצ ַא םיא טָאה גנולייצרעד יד יו

 רעבָא ןח ןטעביז םעד ןבָאה דיר ערעייא עלַא ,ןייפ ץנַאג ,ןייש ץנַאג
 רענדיב רעד ףיוא ןבָאה תונמחר ןיוש ריא טעװ ןעוו .רשוי --- ישעדייז
 רוּפיס רעייא .ןסיוא ךיא ןיב סָאד טשינ ךייא ייב זיא סָאװ ? רערעייא עמעט
 רעקיטיונ ךייא רַאפ זיא סָאװ ?'דייר עטצריוועגוצ ערעייא רעדָא ,השעמה

 ? סעקצַאצ ענעטפָאהעגסיוא יד רעדָא ,שובלמ סָאד ---

 עמַאס סָאד "רעמורק רעד עקשיפ, זיא טקנוּפדנַאטש םעד ןופ ןוא

 "עקשיפ; .ןבירשעגנָא טָאה םירפס רכומ ילעדנעמ סָאװ ,קרעוו עטסזָאלפליה

 םעד ןופ ָאד טרָאד זיא סָאװ ץלַא .טלעטשעגעמַאזוצ ענטעדנַאט רעייז זיא
 סָאװ ץלַא ןוא ,ןרָאװעג טּפעװעגסיױא גנַאל ןיוש זיא ,ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ

 ןוא טנַאסערעטניאמוא זיא ,ןעמַאנסיוא עניילק טימ ,ןבילברַאפ טרָאד זיא
 --- קלָאפ ןשידיי ןרַאפ שילָאבמיס טשינ ךיוא ,ןפָאה רימָאל ,ןוא ,קילײװגנַאל

 טרעדנוה טימ טשינ וליפא ןוא קירוצ רָאי קיצכעז טימ טשינ ,טנייה טשינ
 .קירוצ רָאי
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 ריפניירַא ןייז ףיוא ילעדנעמ טרטּפ ןטייז קיצכַא-ןוא-ןייא עצנַאג
 -- טגָאזעג רעסעב ,"רעמורק רעד עקשיפ; ןופ השעמ םצע רעד וצ
 ןטייז 184 ןופ ךוב ַא ןיא ,ןעלטיּפַאק קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ יד ןופ ףלעווצ
 טּפעלש ילעדנעמ ןעוו זַא ,"ריפניירַאק םוצ וצ ױזַא ןיוש ךיז טניואוועג ןעמ

 טליפרעד ,ןלייצרעד וצ םיא טגניװצ ןוא ןרעיוא יד ייב ןעקשיפ ןיײרַא
 רעכיילג רשפא ןיוש טלָאװ'ס זַא ,ןעוועג בשיימ טעּפש וצ ךיז טָאה רע זַא ,ןעמ
 ןלייצרעד ןופ לעטשנָא םעד ןכַאמ טשינ ןוא ריפניירַא ןטימ ןייגוצנָא ןעוועג
 יװ ,ןבירשעג הליחתכל שטָאכ זיא ריפניירַא רעד סָאװ-סָאװ לייוו .השעמ ַא

 ןסָאגעג ןוא ךעלקעשילעק עניילק טימ טליּפשעג ךיז טלָאװ רבחמ רעד
 . ,הקשמ עלעסיבַא :טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג םיא זיא סָאװ ,ץלַא ייז ןיא
 .רעסַאװ לסיב שּפיה ַא ,םיקומצ ןיי עלעסיבַא

 ףעמונעגרעטנוא טשינרָאג ךיז טָאה רע ,ןדנובעג טשינ זיא ילעדנעמ
 ,תומילשב רע טוט רעדנוזַאב לטיּפַאק רעדעי ןיא ךרוד טריפ רע סָאװ ןוא
 רָאנ ,לטיּפַאק ןייא טקיטרַאפעגּפָא -- טדער רענייא יו ,ץכערק ַא טימ רעבָא
 ?ףעטייװ ןעמ טוט סָאװ

 יז רע טָאה רעמָאט ןוא ןעּפ עקידוועריר ַא טגָאמרַאפ טָאה ילעדנעמ
 ןעמונעג טָאה יז זַא ,ךיז ןופ ןפָאלעג יז זיא ,טָארַאב סטָאג ףיוא טזָאלעגּפָא
 ןיוש יז טָאה ;טלעפעג טשינ ןושל ןייק ריא טָאה ריּפַאּפ ןפיוא ןעלצנעט

 -גייא םעד טכַאמ לטיּפַאק ַא סנייז ,לטיּפַאק ַא טלקיצעגטיוא ,ןיילא דייר ןופ

 ,ָאנַאיּפ רעד ףיוא וטּפמָארּפמיא ןופ טשינ ,עיצַאזיװָארּפמיא רעתמא ןופ קורד
 קַאמשעג ַא רָאנ טָאה ןעמ יבא סָאװ ,ץכעגָאז שינזח רעייט ַא ןופ רָאנ

 ,לרעּפ עמַאס ןייז ןלעו רעטרעוו יד ןוא ןגָאז ןֹוא ןגָאז ןיוש ךיז טעװ ,ליומ

 טפַאשהירב יד ןעמ טעז סילעדנעמ ןעלטיּפַאק ערעדנוזַאב לייט ַא ןיא

 טּפַאכרַאפ'ס זַא ,טייוו קעװַא טמיווש ,רעטפַאלק טגייל סָאװ ,רעמיווש ַא ןופ

 רע ,רעדיו ךיז רע טזייװַאב טָא רעבָא ,רעקוקוצ יד ייב םעטָא םעד שוא
 רָאנ .טרעטַאמרַאפ טשינ רָאה ןייק ףיוא ןיא ןוא גערב םוצ וצ םמיווש
 וצ סעּפע ןעוועג בייחתמ ךיז טָאה רע זַא ,טליפרעד ילעדנעמ יוװ ךיג יױזַא
 ןעמיושרעד ואווץעגרע זומ רע זַא ,ןדנובעג סעּפע וצ זיא רע ןַא ,ןָאט
 ןילוח תוחיש ןייז ,"ירעזָאקא ןייז .תוחוכ יד ןופ סױרַא ךיז רע טגָאלש
 רעד עקשיפ, ןיא ךיוא יױזַא סָאד זיא יאדװַא ןוא .ןרעדנואווַאב וצ טּפָא זיא
 ךס ַא זַא ןלַאפעגסיױא דָארג זיא עילָאד סעקשיפ ףיוא רָאנ ,"רעמורק
 ,ןכַאז ןגעו טדער'מ לייוו ,טעװעקַאילבעגּפָא ןייז לָאז סעומש סילעדנעמ ןופ
 רעד סָאװ ץלַא ןוא טעטילַאוטקַא רעייז ןריולרַאפ זדנוא רַאפ ןבָאה סָאװ
 ,ץעווינ ןיא ןעגנַאגעג זיא ןָאטעגנײרַא ייז ןיא טָאה רעלטסניק

 רעד ןייז טחמעג טָאה רע רָאנ ,טנָאקעג טשינ ןילעדנעמ בָאה'כ
 ,ךעלקיטש ןוא ךעלקערב יד ןופ .סעומש ןכעלטימעג רעדעי ןופ טָאּפסעד
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 טייהנגעלעג ַא רַאפ סָאװ ,ןעז ןעמ ןעק ,ןדלעה ענייז וצ טפרַאװ רע סָאװ

 זיאמ ןעוו ,טרָאװ ַא ןפרַאװאוצנײרַא טַאהעג טָאה שטנעמ רעקיטייז ַא
 ,ןדייז ןטימ ןסעזעג

 -קַאפלָא ןייז ףיוא טלעטשעג ליפוצ טָאה רעטלַא רעד : סעּפע ךָאנ ןוא

 ןיא .חירה שוח ןטימ ןבעל ןשידיי םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע .שוח ןשירָאט
 םעד וליפא ןעמ טקעמשרעד ןקעמש רָאנ ליוו ןעמ זַא ,גָאט ןקידרעמוז ַא
 ,רָאנ ליוו ןעמ זַא ,זירַאּפ יו טָאטש-טלעוו ַאזַא ןופ ךורעג-טירטּפָא ןכעלרעיוז
 סָאד טנפע זיוצנַארפ רעכעלטינשכרוד רעד יו ךיג ױזַא ,ןעמ טליפרעד
 םעד ןופ ןוא ןסעגעג טָאה רע סָאװ ,רענעהּפַאק ענייז עלַא ןֹופ זַא ,ליומ
 -רַאפ ַא ןבילבעג זיא ,ןעקנורטרַאפ טָאה רע סָאװ ,ןריוטָאטס ןרעיוז םענייפ
 ךיז שממ רשפא רעדָא ,ןענערָאװַאב ךיז זומ ןעמ סָאװ ןגעקַא ,טײקטלבָאנק

 זַא ןלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ ןוא .,רעכעלזָאנ עטגיײלרַאפ טימ ןענעפָאװַאב
 -ןָאמ רעד טָאה ,ןטייצ סנעלרעוו רעדָא סנַאסַאּפָאמ ,סרעבָאלפ ,סקַאזלַאב ןיא
 עטסנעש יד טקישעגרעדנַאנַאפ טשינ יאדווא רטרַאמנָאמ רעדָא ,סַאנרַאּפ
 "עגוצ רעבָאלּפ טשינ ןוא קַאזלַאב טשינ זיא ןגעווטסעדנופ .ןכורעג-ליואוו
 ,זָאנ רעד ייב רדסכ ךיז קידנטלַאה ,המשנ רעשיזיוצנַארפ רעד וצ ןעגנַאג

 "עג טָאה ,טיוק ןיא ריזח ַא יו טרעגלַאװעג שממ ךיז טָאה סָאװ ,ןעלרעוו
 ןוא ענעדָאבעג:טשינ עצנַאג סָאד .ןעגנוזעג טָאה רע ןעוו ,לגילפ ןגָארק
 ,זירַאּפ ןקידלגיצ-טלַא ןופ ,לדניזעג-רעקיזומ ןוא-רעלַאמ ענעגָאװצעג-טשינ

 ץרַאה ףיוא ּפָארט םעד טלעטשעג טָאה ,ןלַאטרַאװק ויס ןעשזיע עריא טימ
 ןָאטעג רדסכ סע טָאה ילעדנעמ יװ ,זָאנ ףיֹוא טשינ ןוא

 "רעד ,ךוב-ילעדנעמ ןייז וצ גנוקרעמנָא רעטסקיצכַא-ןוא-סקעז רעד ןיא
 ,רענרעל .' .י ןרָאי רעקיצכַא יד ןופ רעקיטירק ַא זַא ,רעגינ .ש טלייצ
 םעיינ םעד ןגעו טָאה ,טריקיטירק ףרַאש לָאמעלַא ןילעדנעמ טָאה סָאװ

 ןיא עקשיפ; זַא ,ןבירשעג 'רעמורק רעד עקשיפ, ןופ חסונ (ןטירד)

 טריפעצ יז טָאה רע סָאװ ,ןילעדנעמ 'ר ןופ המכח עטלַא ןַא ךעלטנגייא

 םייב ךיז טסיג סָאװ ,רעסַאװ שירפ ןייק ןיא טשינ רעבָא ,רעסַאװ ןיא
 ַא םיא ייב ןיוש טייטש סָאװ ,רעסַאװ םעד ןיא רָאנ ,ןצרַאה ןופ רעביירש
 "נָא ךיז טיג סָאװ ןוא ץרַאה ןטרענייטשרַאּפ םעד ןיא ןסָאלשרַאפ ןצפופ רָאי
 ,"חיר ןטוג ץנַאג ןייק טימ טשינ ,רפס םעד ןיא טירש ןדעי ףיוא ןרעהוצ

 ןוא רענגעק ןפרַאש סילעדנעמ וצ שיטע רעייז ךיז טיצַאב רעגינ .ש
 ןקידריװקרעמ םעד טָא ןופ ןרָאװעג זיא סע סָאװ ,טשינ טלייצרעד רע
 -טפירש רעטעדליבעג-טסכעה ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאװ םזישידיי ןופ רענָאיּפ
 ,רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב ןופ רעדנירג ןוא רעקיזומ רעקיאעפ ַא ,רעלעטש

 המלש .רד טריפעגפיוא רעטשרע רעד סע טָאה ,רענרעל .י .י ,רע
 סווָאקצוג לרַאק טצעזעגרעביא ןײלַא ךיוא טָאה רע ןוא "עלעקרעס; סרעגניטע
 רעסעב ַא רַאפ קַאמשעג םעד ןרענייפרַאפ וצ ידכ ,?ַאטסָאקַא לאירוא;
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 רעד ןשיוװצ טָאה סָאװ ,שטנעמ רעקידריוקרעמ רעד טָא .רעטַאעט שידיי

 רעד וצ ןוא שידיי וצ עביל טײרּפשרַאפ ץנעגילעטניא רעשידיי-שיסור
 רעד ןופ תונלטב רעד ןגעק טפמעקעג טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי
 עטרעטסיײגַאב ןבירשעג טָאה סָאװ ,עיצַאלימיסַא ןגעק ןוא הלכשה רעטלַא

 "רַאפ סָאװ, יד ןגעק טגירקעג ןוא דילסקלָאפ ןשידיי ןגעוו סעיפַארגָאנַאמ
 ,םיצולּפ ךיז טָאה ,"ןָאגרַאשז ןופ טייקמירָא רעד ףיוא ןרערט עשלַאפ ןסיג
 ,טדמשעג -- טוה רעלעה רעד ןופ

 יו טנכײצַאב רענרעל הדוהי ףסוי טרעוו ןָאקיסקעל סנעזייר ןמלז ןיא

 -טסניק םעד ןופ רענָאיּפ ,ןכַארּפש יירד ןיא רעלעטשטפירש/ רעטכַאגַאב ַא

 ,קיטירק רעשידיי ןופ ,רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ ,רעטַאעט ןשידיי ןשירעל

 ,דוס ַא זיא ןדיי ןופ קעװַא זיא רע סָאװרַאֿפ ,"טסיליטס רעשידיי רעטוג
 -ָאיב עסיוועג טױל .טקעדעגפיוא טשינ טציא זיב ךָאנ טָאה רענייק סָאװ
 -ַאגעל ַא ךרוד ,דמש ןייז ןיא טרירוװוענַאמנײרַא ןבָאה ךיז רע לָאז ןפַארג

 רָאנ ךיז טָאה רע סָאװ ןופ ןוא ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ ןכערברַאפ שיטסיל
 טָא סָאװ ,םעד ןגעקַא זָאירוװק םעד גנערב'כ .דמש ךרוד ןפיוקסיוא טנעקעג
 רעד ןעוועג שיטקַאפ זיא ןרָאי רעקיצכַא יד ןופ רעקיטירק רעשידיי רעד

 טשינ םעד ןוא טײקיזָאלצרַאה סילעדנעמ טקרעמַאב טָאה סָאװ ,רעקיצנייא
 טימ ןּפַאנשמורַא רדסכ סילעדנעמ ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,חיר ןטוג
 טייקשידיי ןופ ןפָאלטנַא רעטעּפש ןײלַא ןיא סָאװ שטנעמ ַא .רעכעלזָאנ יד

 ןבעל ןשידיי םוצ גנַאגוצ סילעדנעמ ןדייל טנעקעג טשינ טָאה

 טרעוװו רוטַארעטיל רעשיזיוצנארפ רעדָא רעשיסור רעטלַא רעד ןיא

 ,רעּפרעק-ןעיורפ ןופ טַאמָארַא ןגעוו טייקכעלטרעצ סיורג טימ טדערעג טפָא
 זַא ןלעטשרָאפ טוג ךיז ןעמ ןעק ,ןעגנוגנידַאכ עיצַאטינַאס ענעי ייב סָאװ
 רעכעלשטנעמ יו ,רעקיניוו טשינ ןוא רעמ טשינ ןעוועג רעכיז זיא סָאד
 טליצעג ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןילעדנעמ ייב ןלעטש עפרַאש ךס ַא .סייווש

 טייקילעטשרעטניה ערַאטינַאס ןטָאּפשוצּפָא ,רעגרע ךָאנ רעדָא ,ןכַאלוצסיוא
 ,עיצַאזילַאנַאק עשיטייצרַאפ שירָארעטיל יװ ןײלַא טנייה ןעגנילק ,ןדיי ייב

 ןיא טסלַאה וד ביוא .עריטַאס ןימ ַאזַא רַאפ ףָארטש ַא ןַארַאפ זיא'ס לייוו
 ַא טמוק ,ץחרמ ןקיצומש ןיימ ןגעוו ןוא טסימ עלעגרעב ןיימ ןגעוו ןביירש ןייא
 עצנַאג ןייד ןוא ענַאװ ַא םענ'כ ןוא זיוה ןיימ םורַא קיניר ךיא ןוא טייצ
 ןפרָאװעגסיױרַא זיא עריטַאס עטפרַאשעגנָא

 -- "רעמורק רעד עקשיפ, ןיא ןסעומש יד ןופ ךס ַא ןענייז רַאפרעד
 רענרעק טקיּפ סָאװ ,לדניה ַא יװ ןפיֹול טמענ ןעּפ סילעדנעמ ואוו טרָאד
 טרּפ םעד ןיא זיא לטיּפַאק עטשרע טָאד ,רָאג זיב טנַאסערעטניאמוא --- קידנּפיה
 -ַאק םעד ןיא .קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ עלַא ןופ עטסנבעגעגנייא ןוא עטסנייר סָאד
 ,לדרעפ םוצ ןוא ךיז וצ יורטוצ ךס ַא טימ ןָא םירפס רכומ ילעדנעמ טבייה לטיּפ
 יו ןיוש טעוו'מ ,זיא טינ ואוו ןרָאפרעד ,ךרבתי םשה תרזעב ,ןיוש טעוו'מ זַא
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 ּפָאק םעד סױרַא טקעטש סָאװ ,"רעמורק רעד עקשיפ , וצ ןעמוקוצ זיא טינ

 גרַאב ַא רעטנוא ןבָארגַאב רעדיוו טרעוו סָאװ ןוא רעטעּפש ןעלטיּפַאק -עכעלטע

 ןזָאל וצ ןָא םיא טביוה ןוא ןײרַא םיא טּפעלש ,םחרמ ךיז זיא ילעדנעמ זיב ,דייר

 יו ןוא ,בייוו דנילב ןייז טימ טלטעבעג טָאה רע ױזַא יו ,השעמ ןייז ןלייצרעד

 רעד ,רזממ רעטיור רעד יוװ ןוא לדיימ רעטַאברָאה ַא ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה רע

 קעװַא רעירפ םיא ייב טמענ ,השעמ רעד ןופ ףרואווסיוא רעקיטַארַאק ןצכַא

 .ןליוק וצרעד ךָאנ םיא ליוו רע ןוא עטבילעג יד רעטעּפש ,בייוו'ס

 ךיז טביוה סָאװ ,ץנעסע עשירעלייצרעד לסיב עצנַאג סָאד זיא סָאד

 ַא ןיא ,ילעדנעמ טעידָארב טלָאמעד זיב רעבָא ,ןציירד לטיּפַאק טימ ןָא

 םולשב ןיוש טרָאפרעד רע ןעוו ןוא ,גָאטימכָאנ ןקידרעמוז ןסייה-קיּפעלק

 ייווצ יד לייוו ,ןצרַאה ןפיוא קיטעמוא טכער טשרע טרעו ,השעמ רעד וצ

 .טּפעלקעגנעמַאזוצ טוג טשינ ןענייז גנולייצרעד רעגנַאל רעד ןופ ןטפלעה

 טנערוקנָאק ַא םענייז טימ ילעדנעמ ךיז טנגעגַאב לטיּפַאק ןטשרע ןיא

 טמוק'ס יװ ךיג ױזַא ןוא ,םירפס רכומ רעקװעדַאיענוט ַא ,ז"הנקי רעטלַא

 רעטלַא .ילעדנעמ ַא ךָאנ טימ טרעכיײרַאב רימ ןרעוו ,שינעגעגַאב יד רָאפ

 -- ןילעדנעמ טימ ילעדנעמ טדער סָאד רעבָא ,טשרמולכ טרעפטנע ,טדער

 .ןעגנוטכַארטַאב עקיבלעז יד ,ןעקנַאדעג עבלעז יד ,ןושל עקיבלעז סָאד

 טימ ילעדנעמ טפמעק ,זומתב רשע העבש ַא ןיא ,לטיּפַאק ןטייווצ ןיא

 יד טניועג רע רעבָא ,הליכא רעד ןופ ערה רצי םעד טימ ןוא ץיה רעד

 יו ,ןלייצרעד וצ ןָא רעטלַא טביוה לטיּפַאק ןטירד ןיא .ףוג ןטימ המחלמ

 ןייז ןופ םעדיוב ַא סיוא ךיז טזָאל ןטרעפ ןיא ןוא ,ןכדש ַא ןרָאװעג זיא רע

 ייװצ ,שינעװַאה סיורג ךָאנ ,טריפעגנעמַאװצ טָאה רע לייו ,תונכדש

 . (!לדנעמ םחנמ ףיוא זמר ַא) םירוחב יז ןבָאה עדייב סָאװ ,םינתוחמ

 "עשירַאנ זיא רָאמוה רעד ןוא קיליװגנַאל זיא לטיּפַאק עטרעפ סָאד

 רע .תמאה םלוע ןפיוא ןייז לחומ ןילעדנעמ ןופ המשנ יד זדנוא לָאז ,עטַאװ

 תמאב ןייז טשינ עּפעשט'כ רעבָא ןסעכ ַא די ַא ןעמ טגָאז ,ןעוועג זיא

 "גנַאל ןוא שינעיצעצ זיא סָאװ ,"עקשיפ, קרעוו סָאד רָאנ ,טנַאלַאט ןסיורג

 יװ טקרעמַאב ןוא ,דייר ענעגיוצעצ יד רעביא טשראקָא טנעייל ,טייקילייוו

 :ןקידרעירפ םעד ןרַאּפשרעטנוא ליוװ ץַאז רעדעי

 ירַאפ טימ קרַאטש םירק ַא רעטלַא ךיז טיג -- !ָאטישּפ ,יאדוװַא;

 ךימ ףרַאדַאב ןוא ערעדנַא יוװ לכש ליפיוזַא ,ןבעל'כ ,ךָאנ בָאה ךיא --- סָארד

 טשינ ןעד טסייוו ןוא דיי ַא ןעד 'רע זיא ,ןבעל'כ .ןענרעל טשינ םענייק ייב

 ."םיכודיש ןרעו סע  ױזַא יוװ

 עטלרעּפעג ןוא עטצינשעג יד וצ טשינ רעכיז ןרעהעג ןצַאז עכלעזַא

 זיולב בָאגוצ ַא זיא ץַאז רעדעי .שטיװָאמַארבַא בקעי םולש ןופ םיקוסּפ

 -עגסיוא .ףַארגַארַאּפ ַא טעבעגרעטנוא ןרעװ לָאזס ידכ ,ץכעּפָאטש םשל
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 "רעביא ענייז טימ ,רעטייו טעבילד ילעדנעמ רעבָא .,ןגיוצעצ ןוא טרעגנעל

 : ףַארגַארַאּפ ןבלעז ןיא ןעגנורזח

 ןצנַאג םעד ,ריטנייא ןשידיי םעד טוג רעיײז טסייוו ריא ,עלעדנעמ 'ר ךיז טכַאד,
 ריא טשודיח עשז:סָאװ .ןדיי זדנוא ייב ןבָאה הנותח ןוא ןייז ךדשמ םעד ןיא רעגייטש
 ןכעלטיא טימ טנעקעג גנירג רעיײז טָאה סָאװ ,םעניימ קילגמוא םעד ףיוא ױזַא ךיז
 ַא ןײז בייוחמ ויא ןעמוקילא 'ר ייב זַא ,טסואװעג ליואװ רעיײז בָאה ךיא ? ןכַאמ ךיז
 יז בָאה ךיא ,ןבָאה ךיא לָאז דלָאג קיטש ַאזַא |{הלותב ַא רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא הלותב

 .סטוג ליפ ןעז ךיא לָאז יױזַא ,ןגוא עניימ טימ ןײלַא ןעזעג רעירפ רָאא א טימ

 ."תומכח ןייק טשינ טפלעה ,ָאטשינ זיא לזמ ןייק זַא ,טשינרָאג רעמשינ

 רשפא ןיוש זיא'ס זַא ,ילעדנעמ ךיז טנָאמרעד לטיּפַאק ןטרעפ ןיא טשרע
 טלייצרעד ,םשה הצרי טא ,טעװ םיא ןופ סָאװ ,ןעקשיפ ןלעטשוצרָאפ טייצ
 "נָא ןיא ןעמָאנ ןייז ףיוא סָאװ ןוא קיצכַא ןוא עכעלטע לטייז ףיוא ןרעוו
 .השעמ עצנַאג יד ןרָאװעג ןפורעג

 -צרַאה  רעצנַאג ןייז טימ ילעדנעמ ךיז טליּפשעצ ףניפ לטיּפַאק ןיא
 ןוא דָאב רעטרעיומעג רעקסּפולג רעד ןגעוו טלייצרעד רע .קיזומ "רעזָאל

 עבלַאה רעדָא עצנַאג ןלָאמ וצ טמוק סע ןעוו .סעקילַאק ףיוא סעקילַאק ןגעוו
 עטמירַאב יד טבײרשַאב רע .ףיוא שממ ילעדנעמ טבעל .,ןשינעעזרַאפ

 -ליה עניילק ייוצ טימ סעזעג ןייז ףיוא ךיז טקור סָאװק --- לטנָאי עקילַאק

 רעמירָא רעד טימ טרָאּפעג םיא טָאה ןעמ .טנעה יד ןיא ךעלקנעב ענרעצ
 "ןוא ןייא ןָא סעטעּפָאל יו ןייצ עסיורג טָאה סָאװ ,תמסרופמ יד ,ענעדיי
 .טשינ סילעדנעמ זיא "תמסרופמ ידע זַא רָאלק ןיא'ס ,"ּפיל עטשרעט
 רעטשרעטנוא רעד ןָא ,עקילַאק רעד ןופ ןובשח ןפיוא ,לכיימש רעטנַאגעלע

 ןעלטנָאי ןַאמ ריא רַאפ ןוא ריא רַאפ ךיז טָאה ערעילָאכ יד ךיוא סָאװ ,ּפיל
 ,ןפָאלטנַא ןוא ןקָארשרעד

 -- טיילפ רעזָאלצרַאה ןייז ףיוא רעטייו טליּפש ילעדנעמ רעבָא

 הדע רעצנַאג ַא רַאפ טָאה; ,ןתח-ערעילָאכ רעטייוצ ַא ,שיקעל עצמוחנ
 זיא ּפָאק ריא סָאװ ,דיומ רענעי ןופ ּפָאק םעד טקעדעגוצ ,ןדיי ענייש
 -לעוו ףיוא ןוא ןיורק ַא טימ ,הליחמ ךייא טעב ךיא ,טקעדַאב ןָא זייוודניק ןופ

 ,"סוניגורדנא ןָא זיא יז זַא ,גנַאלק ַא םורַא טָאטש רעד ןיא טייג סע רעכ
 ןופ טייוו זיא --- ןיחש םעד ףיֹוא שינערעהוצנָא עלעדייא ןַא --- ןיורק יד

 רעייז ןוא רעייז זיא'ס זַא ןבעגוצ ןיוש ןלָאז רימ ןעוו רעבָא ,רָאמוה
 טימ שיקעל םעד ןרָאּפ וצ שירעלטסניק רעייז ןוא רעייז ןוא שיטסירָאמוה
 -נייש עשידיי לפיוו ,אישק ַא ץלַא ךָאנ ךיז טגערפ ,לדיימ עווישרַאּפ םעד
 ילעדנעמ טָאה טייקנביוהרעד עשידיי לפיוו ןוא טייקילייה עשידיי לפיוו ,טייק
 ןענעק וצ ידכ ,ןעלטיּפַאק עקידרעירפ ענייז ןיא טלעטשעגנגעקטנַא ןיוש
 סָאװ ,ןיחש םעד ןקעדּפָא ןוא ,ןגעוו חאנה רענעגייא רעד ןופ ,ןייגליואוו ןזָאל ךיז
 ץטרעדלישעג ענייז עלַא יװ טַארוקַא ,טײהקנַארק ַא יװ רעמ טשינ זיא
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 ,ןטייהקנַארק עקידלושמוא יו רעמ טשינ ןענייז ןדירעמ ןוא ןטייקטכירבעג
 עצנַאג יװ ןכַאלרַאפ ןפלָאהעג ןבָאה ילעדנעמ יו רעביירש עכלעזַא סָאװ
 ןוא טײהקנַארק-רעקוצ זַא ןעמ טסייו טנייה ,אברדא .,ןתאלוח עלַאנָאיצַאנ
 ןדירעמ יד יוו ,ןטייהקנַארק "עשידייפ רעמ ךס ַא ןענייז תאלוח סרעגריוב

 טשינ זדנוא ייז טכַאל ןוא ייז ןופ טשינ טכַאל רענייק רָאנ ,ןכורב יד ןוא
 ,ּפיר רעטעביז רעד ןיא ןיירַא

 רעמורק רעד עקשיפ יו טלייצרעד רעטייוו טרעוו לטיּפַאק ןטסקעז ןיא

 ילעדנעמ ,המותי רעדנילב רעד טימ הנותח טָאה רע ןעוו ,טַײל ַא טרעוו

 ,טשינרָאג ץלַא טעשעג ןעשעג רעבָא ,טלייצרעד םיא טָאה'מ זַא טלייצרעד
 ףוס לכ ףוס טעװ עקשיפ ןעװ זַא ,ױזַא טלקעלפרַאפ זיולב טרעוו סָאד
 ַא השעמ רעצרוק ַא ןופ ןכַאמ וצ ידכ ,רָאה יד ייב ןרעוו טּפעלשעגניײרַא

 ,דלעה:טּפיוה ןייז ןופ טרעהעג ןבָאה שטָאכ רענעייל רעד לָאז ,ערעגנעל

 ץנַאג ַא יו טגנילק סָאװ גנוקרעמַאב ַא ילעדנעמ טכַאמ ןביז לטיּפַאק ןיא
 לָאמַא טעוװ ןעמוק .עניב-ליוװועדָאװ ַא ןופ ץיו רעשידיידיטנַא רעקיליב
 ןבָאה ןײלַא רימ ליפיוו ףיוא ,ןשרָאפסיױא טעוו סָאװ ,רעביירש רעשידיי רעד
 טיג ,ייז טנעייל ןעמ זַא סָאװ ,םילובליב עטיירג יד ןטײרּפשרַאפ ןפלָאהעג
 ,לארשי יאנוש ןופ ןעמַאטש ייז זַא טניימ ןעמ לייוו ,ירב ַא

 ילעדנעמ טימ) ךיז טייב ,ייווצ רעמונ ילעדנעמ ,ז"הנקי רעטלַא תעב

 ילעדנעמ טכַאמ ,שינעטייב םשל ױזַא טַאלג ,םירפס טימ (סנייא רעמונ
 : גנוקרעמַאב עקידלגיופ עקיזָאד יד סנייא רעמונ

 ַא ףױא קעה ַא ןיא ץעגרע ןרעװ ןפרָאװרַאפ רעגייטש א ןלָאז ןדיי ייוצ ןעוו ,

 רענייא זַא רעכיז ץנַאג ןיא ,שינעפעשַאב קידעבעל ןייק ָאטשינ זיא ייז ץוח ואוו ,עּפסיװ

 ,טפעשעג לקיטש א סעּפע ךיוא --- רערעדנַא רעד ,לטיילק א ןכַאמ טײצ רעד טימ טעװ

 ןוא עיסימָאק ןיא ןבעג ,ןגרָאב ןרעדנַא םעד רענייא ,ןעלדנַאה ןלעװ ךיז ןשיװצ עדייב

 ,?הסנרּפ לקיטש סָאד ןעיצ ןרעדנַא םענופ רענייא

 ,הזמ הז וסנרפתהו וכל ףיוא טנַאירַאװ ַא ךעלטנגייא ןיוש זיא סָאד
 ךָאד ןעק'מ .ךָאטש ַא טימ טציּפשרַאפ ,קימָאנָאקע עשידיי זיא'ס רעבָא

 רעזדנוא ףיוא טרענײמעגלַארַאפ ןיילַא ילעדנעמ טָאה סָאד זַא ,ןעמעננָא טשינ
 רענעגייא ןגעו ,ןעמזינָאלבַאש ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןענייז סָאד .ןובשח
 ןוא ןרעדָא יד טרעבײרטעג ןײלַא ךיז ןבָאה ןדיא .טייקיפיפ-טפעשעג
 זדנוא טימ ןענייז םיאנוש ערעזדנוא ךיוא סָאװ ,טַאהעג לביארַאפ רעטעּפש
 ,קימיטשנייא

 -רָאג ָאד טָאה רע .קלָאפ ןיא ןענופעג רעכיז סע טָאה ילעדנעמ רָאנ
 ,ײרעכַאלּפָא-טסבלעז עצנַאג רעזדנוא ןעמונעג טָאה רע .ןעוועג ןקתמ טשינ
 -ּפָא קירוצ זדנוא סע טָאה רע ןוא ןענופעג יז טָאה רע יוו ,האנש-טסבלעז
 ,גנוצַאשרעביא רעדָא ,רַאטנעמָאק ןשירעלטסניק םענעגייא ןָא ,ןבעגעג
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 ערעסעב יד ןופ ,ןיילא ךיז רַאפ ןביז לטיּפַאק זיא ןגעווטסעדנופ
 ,ןעגנורעדליש-רוטַאנ ילעדנעמ עכעלטע ָאד ןענייז טרָאד .ךוב ןיא ןעלטיּפַאק
 רענעגייא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןײלַא ןילעדנעמ ייב ןענייז סָאװ
 ףייש ייז ןענייז טעטילַאניגירָא-רוא רעייז ןיא סָאװ רעבָא ,טייקכעלרינַאמ
 תואנה עשירדיי עלעיצעּפס עכלעזַא טימ טגנירמיצרַאפ ןרעוו ייז ןעוו וליפא
 ןייז ףיוא ךיז טוָאלעצ ,ײװָאלָאס רעד טקַאנק עלעדלעוו ןיא טייוו טשינק יו

 סָאװ רעכעלטיא .היחמ רָאג טליּפש ןוא רעגייטש עסיז טכַאמ ,עלעזדלעה

 ."רעטנוא ןזח ןטמירַאב טלעו םעד טלַאה ליומ ַא ןענעפע רָאנ ןעק

 רעשידיי רעטנַאקַאב-טלַא רעד רָאפ ךיוא טמוק לטיּפַאק םעד ןיא ָאד
 ,רעטלַא 'ר ! טוג זיא'ס ,רעטלַא 'ר; --- גנורעדנואווַאב-רוטַאנ ןשיווצ טעוד

 "ןצרַאה םוצ סעטע טדער סע ,המשנ רעד ייב סעּפע טיצ סע !ןייש זיא'ס
 החנמ רעסעב טייצ ןיוש . . . עפ . . . טע ילעדנעמ 'ר . . . עב ילעדנעמ ןוא

 | ."ןענעװַאד

 ,טכַא ןעלטיּפַאק יד ןיא ןוא דרעפ ענעריולרַאפ ענייז טכוז עלעדנעמ
 ןיא סיוא רע טסקַאוװ לָאמַאטימ .הסיפת ןיא ןיירַא טשינ ריש רע טלַאפ ,ןעצ ,ןיינ
 ןייא .ןכַאז עקיטיונמוא ךס ַא ןבירשַאב קידתוכיראב ןרעוו'ס ןוא ,הינסכא ןַא
 ןעמעו ןופ ,עקשיפ ּפָא ךיז טכוז לטיּפַאק ןטפלע ןיא -- ָאי טעשעג ךַאז
 םעד ןטיירגוצוצ ידכ) .רעירפ טלייצרעד ,די-רחאלכ ,ױזַא טָאה עלעדנעמ
 -נָא ךיז טעװ ןײלַא השעמ יד ןעו טנעמָאמ ןכעלרעייפ םעד רַאפ רענעייל

 -9עג עתמא יד טינ ץלַא עקשיפ טגיוק ןציירד לטיּפַאק זיב רעבָא ,(ןבייה
 טימ ןעגנורעדנַאװ ענייז ןגעוו ןלייצרעד וצ ןוא ליומ'ס ןענעפע וצ טייהנגעל

 ןּפַאטרעד רימ יו ךיג יֹזַא ןוא .סרערָאנש ןוא סרעּפעלש עדנַאב רעד
 -ןעמ א לָאמַא רעדיוו זיא סָאװ ,ילעדנעמ רעטירד ַא ּפָא ךיז טכוז ,ןעקשיפ
 רכומ ילעדנעמ ןוא ז"הנקי רעטלַא --- ייווצ עטשרע יד וצ טנַאיוַאוװ-ילעד
 ,םירפס

 העַאשמ ךַא יטנעק ינ .עשיּפ וצ טעגעג ןעבָא בַאװ ןַאמ טימ ךע;
 ,ךעיעמַאּפ רעייז ןעּפעיש ךיז ימ ןעגעיפ ךעיסיפ עקנַאיק ענַאמ טימ יװ ןייז
 ."סעקַאי יד יוװ ןיכייק

 ףעבָא ,ןושל תמא סנעמורק םעד עקשיפ זיא .ילעדנעמ טגָאז ,סָאד
 ןבָאה בייוו ןיימ טימ ךיא --- ףליה (סילעדנעמ) ןיימ טימ טרעסעבעגסיוא ,
 ךיז ריא טנעק ,ונ ,טײלעמירָא-סופ ,טסייה סָאד ,עשעיּפ יד וצ טרעהעג
 רעייז ןּפעלש ךיז רימ ןגעלפ ךעלסיפ עקנַארק עניימ טימ יוװ ,ןייז רעשמ
 ."ךעלעמַאּפ

 עצנַאג ןיא ילעדנעמ ןיוש טלדנַאװרַאפ ןושל עטַאװעּפנָאפ סעקשיפ
 עשירעכערברַאפ ןגעו השעמ רעשילרעטסיוא ןַא ןופ ןעלטיּפַאק ןציירד
 ,גנורעדליש סעקשיפ ךרוד זיולב ייז טעז ןעמ קילדעװ סָאװ ,ןדנובַאגַאװ
 ןופ טָאה רע זיב טעװערָאהעג ןייש ץנַאג טָאה ילעדנעמ זַא סיוא טמוק



 ןעמונעג ךות ןיא =| | 208

 ַא ,רעגָאזלטרעװ ַא ךיוא טרעוו סָאװ ,ןרבד לעב ןצנַאג ַא טכַאמעג ןעקשיפ

 .ךעלעדנעמ ייווצ עטשרע יד יוװ ,רָאה ַא ןלעפ לָאז'ס --- חומ-לעב

 "רָאה ןַא וצ עביל יד ןוא רעדנילב ַא טימ ,ןעמורק ַא ןופ הנותח יד

 -ַאט עשיטייל ןייק וליפא ןרָאװעג טשינ ןילעדנעמ ייב זיא לדיימ עטַאב

 עלעּפָארט סָאד ךיז ןיא טגָאמרַאפ טשינ טָאה ילעדנעמ לייוו ,השעמ'ןירַאכ

 ןצרַאה םייב ּפוצ ןעמירַאװ ַא ןבעג השעמ ַאזַא ןיא ןעק סָאװ ,תונמחר

 -ַאב עשיטעצנַאל עלעיצעּפס סילעדנעמ ןסעגרַאפ וצ רעווש זיא'ס

 ןעמ טנעיל ,סעביל ערעייז ןופ טנעייל ןעמ תעב ןוא סעקילַאק וצ גנואיצ

 יד ףיוא טשינ ןליּפש טשינ ןעק ילעדנעמ .טייקערקירּפ ַא טימ סע

 רעד ןופ .קיטָארע ןופ סענורטס ערעקירעדינ יד ףיוא טשינ ןוא ערעכעה
 ןרעסערג ַא ייב .טפול-שדקה עקידנקיטש ַא ךיז טגָארט עטכישעג רעצנַאג

 רעד .ןופ ץַאזּפָא ןַא ,עירָאטַאגרוּפ ַא ןרָאװעג ןופרעד רשפא טלָאװ רעלטסניק
 רעסיורג רעדנַא ןַא .ּפָאקסָארקימ ןשירעלטסניק ַא רעטנוא ,טפַאשלעזעג
 -געמ ייב .ןליפעג עכעלשטנעמ טימ טמערַאװעגנָא רשפא סע טלָאװ רעלטסניק

 ענעדיישרַאפ ןופ רעצכענָאלשרעביא טימ שינעלייצרעד ַא סע טרעוו ןילעד

 ,גנודניברַאפ עבלעז יד טמוק לָאמרעדעי ןוא ןעקנַאדעג עשיטסינָאטעילעפ
 :ןרעדנַא םוצ לטיּפַאק ןייא ןופ קירב ַא טכַאמ סָאװ

 ,רעגייטש ןייז ףיוא ןָא טביוה עקשיפ .רעגייטש ןייז ףיוא רעטנוא טביירט רעטלַא ,

 טליצרעד השעמ יד ןוא רעגײטש ןיימ ףיוא סיוא רעסעב ,רעטנוא םיא ףלעה ךיא

 : ."ױזַא רעטייװ ךיז

 טימ טלקנערּפשעגכרוד טרעוו ןוא ךיז טלייצרעד ןוא ךיז טלייצרעד יז
 ,סעדָא ןוא קסּפולג ןשיװצ דיישרעטנוא ןגעוו תוריקח ןוא ךעלהמכח

 טנײה .דָאב רעטרעיומעג רעודנוא ןיא סָאװ ,חיר רעד טשינ טרָאד טקעמש סעפע ,-

 טָאה סע ,ןעמ טליפ רעסַאװ הװקמ רעזדנוא .רעטכעלעג ַא רָאג זיא תווקמ עיעייז

 ןרעסַאװ ערעדנא יװ רעטכידעג סעּפע זיא ןוא רילָאק רעדנַא ןַא ,םעט רעדנַא ןַא סעּפע

 " . . . ךעלשיזי ןיא'ס ,דלַאב טליפ ןעמ

 ןופ לטייז ןייא ןייק ףיוא רעבָא ,זָאנ עשיליכשמ-שינלטב סילעדנעמ רעדיוו
 םענעי ןגעװ דער'כ .טייקנביוהרעד ןייק ָאטשינ זיא השעמ רעצנַאג רעד
 טשטנעב ןוא סעטָאלב עלַא רעביא טכיול סָאװ ,רעטַאלפ ןקידהרוש-ןשיוצ

 זַא ,בוט יכ רָאנ טשינ ,טגָאז ןוא סע טקיטכערַאב ,טרָאװ ןבירשעג רעדעי
 ,טלַאטשעג ןייז ןיא ןכַאז ןפַאש וצ הנתמ רעסיורג סטָאג ןופ לייט ַא זיא'ס
 -עג רעקידנכעגרַאפ ןוא רעטלַארטשעצ ןייז ןופ קלח ַא זיא'ס זַא ךיוא רָאנ
 ,טייקיטכער

 סואימ ןײילַא ז"הנקי רעטלַא ךעבענ טרעו השעמ רעד ןופ ףוס םוצ
 עצנַאג יד םיא טָאה סָאװ ,םירפס רכומ ילעדנעמ .ןילעדנעמ ןופ טקידײלַאב
 .ןטלַאה ןעלנָא ןקניל םעד ףיוא לָאז רע ידכ ,טפרַאדַאב קיטיינ יױזַא טייצ
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 ןַא ןיילַא םיצולּפ טרעװ ,השעמ רעקידנעקניה ַא ןופ טכיוװועגכיילג םעד

 ךעבענ טָאה סָאװ ,עטַאט רעד יו טקעדעגפיוא טרעװ רע ,טנַאגירטניא
 ןזיא סָאװ ןוא המותי רעקידעבעל ַא רַאפ לדיימ עטַאברָאה סָאד טכַאמעג
 ןבעל רעטיב ץנַאג ריא רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ

 קידנכַאמ ,ןצרַאה ןיא קַאלוק םעד טימ ךיז טגָאלש ןוא טעּפילכ רעטלַא
 ," 'ןבעל סָאד טסיװרַאפ ריא בָאה ךיא !יתאטח ,םנמא' :ייברעד
 יע א נס קעש  טטעטטעטא קאט הוא יאס יא א א יא ראט א א ירא ראט א עא א

 עּפַאנק יד ןיא ןריואועגנָא ךס ַא רָאג טָאה "רעמורק דעד עקשיפ;
 םעד ןיא טכעלטנפערַאפ קרעװ סָאד טָאה ילעדנעמ טניז ,רָאי קיצכַא
 ,לגייוצ עטיױט עטשרע'ס ןזיא סָאד זַא ,ךיז טכַאד רימ .חסונ ןטשרע
 ילעדנעמ יבתכ לכ -- םיוב ןקיטרַאסיורג םעד ןופ רעטנוױַא טלַאפ סָאװ
 ,םירפס רכומ

 לדנעמ-םחנמ
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 -םחנמא ןייז ןופ יצ ,רעכיז ןעוועג טשינ זיא ןיילא םכילע"םולש

 ,רעלעטשנווירב ַא יװ רעמ טשינ רעדָא ,ךוב ַא ןרָאװעג עקַאט זיא "לדנעמ

 טימ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,עגַאלפיוא רעטייווצ רעד וצ המדקה ןייז ןיא
 יד ןופ טכַאמעג טָאה רע זַא רע טגָאז ,קירוצ רָאי קיסיירד-ןוא-טכַא
 ידכ ךות ןוא ."רעלעטשנוירב א טעמכ ,ןגָאז ןעק ןעמ ,ךוב ַאש ווירב
 "נוירב ַא עקַאטש :טגָאז רע ןוא טעמכ ועד ףיוא הטרח רע טגירק רוביד
 .ןעגנולײטּפָא ערעדנוזַאב טקעז ןיא טלייטעגנייא ,רעלעטש

 ןבירשעג םכילע םולש טָאה רעלעטשנווירב ןופ גנולײטּפָא עטשרע יד
 עטשרע ןייז טכעלטנפערַאפ טָאה רע יו ,םעדכָאנ רָאי ןיינ רעדָא ,1892 ןיא
 ךעלטנגייא זיא סָאװ ,רעלעטשנוירב ןטצעל םעד .שידיי ןיא גנולייצרעד
 ןיוש ןעגנוליײטּפָא ייווצ עטצעל יד ןיא טָאה םכילע םולש לייוו ,גָאלָאנָאמ ַא
 יד ןיא ןבירשעג רע טָאה ,לוק סלדנייש-ענייש ןרעה טלָאװעג טשינ רעמ
 ,1909-1900 ןרָאי

 רעד לייו ,טײטַאב עטַאד יד סָאװ ךעלטנגייא רָאלק טשינ זיא'ס
 רעדָא ,רעריכַארטס ַא ןופ עלָאר רעד ןיא ,לדנעמ-םחנמ ןופ לוגליג רעטצעל
 -מוא רעד ןוא סוגסיוא ןייא זיא ,טנעגַא-ריפַארטש ַא ,טגָאז םכילע םולש יו
 ןעמונעג ןעמכילע-םולש טָאה'ס סָאװרַאפ .ןלייט עלַא ןֹופ רעטסטנַאסערעטניא
 םיא ייב ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,גָאלָאנָאמ םעד ןקיטרַאפוצסיױא רָאי ןיינ עצנַאג
 .ךעלדנעטשרַאפ טשינ זיא ,ןיילַא ךיז ןופ ןביירש טּפרַאדַאב
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 -םחנמ ןופ טירטפיױא רעטשרע רעד דָארג זיא לײט רעטסעב רעד

 יעזרעב רעסעדָא רעד ףיוא ןעזרעד םיא טָאה םכילע-םולש יװ ,ןעלדנעמ

 .קירוצ רָאי 25 טימ
 ,"לדנעמ-םחנמ ןוא היבט? --- ךוב ןדָאלעגרעביא ןייז ןיא ,קנורט .י .י

 ןוא ןעלדנעמ-םחנמ ןשיװצ שיוטסיוא-ווירב ןטשרע םעד זיולב טריזילַאנַא

 51 יד .(ץכעגיילסיוא סמכילע-םולש ןיא --- הנייש) ןעלדנייש ענייש

 ,די רחאלכ ,זיולב טנָאמרעד ןוא ךוב בלַאה ַא טעמכ ּפָא רע טיג ךעלטייז

 .ןבָאגוצ לדנעמ- םחנמ ערעדנַא יד ןופ ןגוצסיוא

 "וצקירוצ ןייג ןלעװ רימ ןעו ,רעטכיל ךס ַא ןעמוקסיוא טעוו'ס

 רעדעי יװ .לדנעמ-םחנמ ןופ רוקמ םוצ ןייגרעד ךָאנרעױזַא ןוא סגעוו

 טימ טמיױשעגרעבירַא לָאמטפָא םכילע-םולש טָאה טסירָאמוה רעסיורג

 ,םיוש יװ רעמ ןעװעג טשינ טרָאפ זיא ןעמיושרעבירַא ןיא ןוא ,רָאמוה

 םולש טָאה ,?טנעגַא ןייא --- לדנעמ-םחנמ, רעדָא "לזמ-םילש-םילש; ןיא

 -םחנמ ןופ ןרָאװעג דימ ןיוש רע זיא וצרעד .טריּפָאק ןיילַא ךיז םכילע

 רָאנ זדנוא טָאה רע ןוא ,לדנייש ענייש ןייז ןופ --- לוק שליבסנַאמ סלדנעמ

 זַא ,םידַאמ ַאזַא ןעװעג רע זיא גָאלָאנָאמ ףיוא ןוא .גָאלָאנָאמ ַא ןבעגעג

 -טשינ ,גנַאל םעד ןיא .ןײלַא ךיז ןופ טדערעג םיא ייב שממ ךיז טָאה'ס

 טלַאפ רע ןוא טיוט םענופ ןשטנעמ רע "טריפַארטש; .,ווירב ,ןטרעפטנעַאב

 "דח ןיא ןיירַאפ טשינ רישי-ריש טלַאפ ןוא טנעה יד ןיא רעלדניווש וצ ןיײרַא

 ןופ חוכ ןטימ זיולב ךיז טנעייל יז ןוא ארונ השעמ ַא זיא'ס ."ןיירא אידג

 ,טבעל ןוא טלקניפ סָאװ ,ןושל סמכילע-םולש

 קידװערָאּפש ,גרַאק ,טעװעמַאהעגנייא ,שיטַאטס זיא ןושל סילעדנעמ

 סָאד ןוא לכיימש ןייא ףיורעד טיג םכילע-םולש .ןריורפעגנעמַאזוצ ןוא

 טימ ןריורפעגנעמַאזוצ סיילפ ליפיוזַא טימ טָאה ילעדנעמ עדייז רעד סָאװ ,ןושל

 רעביא ןצײלּפרעבירַא ןוא ןטייז .עלַא ןיא ןציילפ ןָא טביוה ,םעטָא ןטלַאק ןייז

 טרעוו'ס זַא ,ושל ןופ עפש ַאזַא ערה"יע ןייק טרעווס .סעגערב יד

 ףריר ךיז טמענ ךייט רעד יװ ,טעז ןעמ ןעװ ,ןצרַאה ןפיוא קידגנילירפ

 גנוריזיליטס רעד ןיא רעבָא ,טסיליטס רעסיורג ַא ןעוועג זיא ילעדנעמ

 -פיוא ןקידלרעּפ ַא ןופ ,רעקימעדַאקַא ןַא ןופ םעטָא ןַא סעּפע ןַארַאפ זיא

 יו רעטרעוװ ּפָא טזָאל םכילע םולש .רעבײלקנעמַאוצ ןוא רעביילק

 טלָאװ ןילעדנעמ ןָא רָאנ .ןרעטַאלּפ ןוא ןעקרָאװ ןעמענ ייז ןוא ןביוט

 טנעקעג טוג טָאה םכילע םולש .ןדיי ייב ןעוװעג טשינ םכילע םולש ןייק

 -יר ןוא קידעבעל ףיוא ןבירשעגרעביא םיא טָאה רע ןוא ןילעדנעמ ןייז

 ןגרַאק שירעלטסניק ַא רָאנ טשינ ךיז טעז ליטס סילעדנעמ ןיא ,קידווער

 .טרָאװ קירעביא ןַא טימ ןּפַאכוצסױרַא ךיז ארומ ַא רָאנ ,רעטרעוװ ןופ

 -רעמ ךיז טָאה רע ןוא ןעגנוצינערגַאב ענייז טסואוועג טוג טָאה ילעדנעמ

 םכילע םולש .טפַאשגנע רענעפַאשעג ןגייא ןַא ןיא ןטלַאהעג רעקיניײװ



 21 לדנעמ-םחנמ

 טנעקעג טוג טָאה רע .עפש ןופ ,יירעדנעװשרַאפ .ןןופ טבעלעג טָאה רעדיוו
 ,טיורטעג ליפ וצ טפָא וצ ייז טָאה רע ןוא תולעמ ענייז

 םעד ןענעילרעביא טשינ ןוא קיטכיזרָאפ ןייז ןעמ ףרַאד ללכב
 רעייז ךיז טָאה םכילע םולש ,לָאמַאטימ רעלעטשנווירב לדנעמ-םחנמ ןצנַאג
 יו ןריטימיא וצ רעטכייל רַאפרעד םיא ןיא'ס ןוא טריטימיא ןײלַא טוג

 ןלייט יירד-ייוצ ַא טימ קיטרַאפ טרעוו ןעמ זַא .ןצרּפ רעדָא ,ןילעדנעמ
 ןטסקעז ןטפניפ ,ןטרעפ םעד זַא ןטכַאד ןָא ךיז טביוה ,לדנעמ-םחנמ ןופ

 טעװ ןטניינ ןטכַא ןטעביז םעד ןוא טכַארטעגוצ ןײלַא רענעייל רעד טָאה

 סָאװ ,דלודעג ןבָאה טעװ רע ןעֹוו ,ןטכַארטוצ ךיוא ,םשה הצרי םא ,רע
 םענעפַאשעג ןטשרע ןייז ןופ ןעלדנעמ-םחנמ קעװַא טנעייל ןעמ רעטייוו
 ףיז ןופ עיּפָאק עטשוטרַאפ ַא לסיב ַא לדנעמ-םחנמ טרעוו רעמ ץלַא ,רוקמ

 -טפול םעד ןעגנילשוצנייא טשינ טנרָאװעג ןייז ןעמ ףרַאד רַאפרעד .,ןיילַא
 ,גנולש ןייא טימ ,ןעגנוניישרעד סקעז שנייז עלַא ןיא ,רעניּפש

 טשינ זיא ,סלדנעמ-םחנמ טקעז יד ןופ רעטצעל רעד ,"לזמ-םילש-םילש,
 רעד טשינ וליפא ןיוש זיא ןיילַא לדנעמ-םחנמ .טנַאירַאװ רעדימ ַא יװ רעמ
 רערעדליש רעקיטייז ַא ַאד זיא רע .גנולייצרעד רענעגייא ןייז ןופ רעטנעצ
 ,רעטירד ַא ןוא רעלדניווש עשידיי ייווצ רָאג ןענייז רעליּפש-טּפיוה יד ןוא
 םולש ןופ רעבָא ןענייז ןעניושרַאּפ יד .לרע רעטעקשָאנשרַאפ רעשינעמוד ַא
 -רעביא לסיבַא ןענייז ןעמויטסָאק יד זיולב ,עירעלַאג"ןפיט רעטנַאקַאב סמכילע
 ,טעוועצינעג

 -םחנמ , רעדָא "טשינ טלדיפ סע; ךוב לדנעמ-:םחנמ עטפניפ סָאד
 ןוא 1909-1900 ןרָאי יד ןיא ןבירשעג ךיוא זיא "ןכדש ַא --- לדנעמ
 סָאװרַאפ ,עירָאטַארָאבַאל-ביירש סמכילע םולש רָאלק טינ זיא לָאמַא רעדיוו

 ,רָאי ןיינ עצנַאג טנעה יד ןופ טזָאלעגסױרַא טשינ גָאלָאנָאמ םעד טָאה רע
 סלדנייש ענייש ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,לוק סלדנייש ענייש טלעפ ָאד ךיוא

 רעד ןוא יירשעג רעסייה רעד ,ליּפשנעמַאזוצ רעד טלעפ'ס .ּפָאק רעטנוזעג
 ,עטסקידעבעל יד ןופ רענייא זיא ןיײלַא גָאלָאנָאמ רעד רעבָא .ָאכע רעליק

 ןבירשעגנָא טָאה טסירָאמוה רעלַאינעג רעד סָאװ

 טיובעג זיא גָאלָאנָאמ-ךכדש רעצנַאג רעד זַא ,טנַאסערעטניא זיא'ס
 סילעדנעמ ."רעמורק רעד עקשיפ, ןיא טָאדקענַא ןקיטייז ַא סילעדנעמ ףיוא

 ןיילא טריפ רע ןוא לדנעמ-םחנמ קיטש ַא ךיוא ןיוש זיא ז"חנקי רעטלַא

 -סױרַא ןַא ןבָאה ףרַאד לדנעמ םחנמ רָאנ .רוחב ַא טימ רוחב ַא ףיונוצ
 "ךודיש ַא סיוא ןריפ, עדייב ןוא ,רשא בר ַא ,ןכדש ןטייווצ ַא ,רעפלעה
 | ,הלותב ַא טימ הלותב ַא ןופ

 ןעמכילע םולש ייב רעבָא ,דָאזיּפע רעצרוק ַא סע זיא ןילעדנעמ ייב
 -רַאפ סילעדנעמ טימ שיטקַאפ שטָאכ ,םילכ עלַא ףיוא טעברַאעצ סע טרעוו
 םולש ייב .שימַאניד ןעמכילע םולש ייב ןרעו סָאװ ,ןדָאטעמ עטרעווילג
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 רעטלַא זיא ןילעדנעמ ייב ןוא ןײלַא לדנעמ םחנמ טלייצרעד ןעמכילע

 ,טסיגָאלָאנָאמ רעד ז"הנקי
 אמתסמ זיא טַאינַאלּפ רַאפ ןטלַאהעג טשינ סע טָאה ילעדנעמ ביוא

 לקינייא סָאד יװ ,ןָאטעג האנה קרַאטש טָאה ןיילא םיא סָאװ ,רַאפרעד
 ןַא ןופ טרעהעג טָאה עדייז רעד סָאװ ,טָאדקענַא ןַא ןבירשעגרעביא טָאה

 לאירעטַאמ רעטנַאקַאב טלַא זיא רעטנָאלּפ-ךודיש רעקיזָאד רעד .ןרעדנַא
 -םחנמ ןטנַאקַאב-ליואו םעד זיא ָאד ךיוא ,ןטייהנגעלרַאפ עשימַאל ןופ
 -ַאב רע זיא בייוו ןייז טימ ןגָאלַאיד יד ןיא .ןענעקרעד וצ טשינ ןעלדנעמ
 יז ןוא ןביולג ליפיזַא טימ ןגעקטנַא בייוו ןייז טצנַאט רע .רעכעלגעוו
 | ,קזוח ליפיוזַא טימ ןגעקטנַא םיא טצנַאט

 ןגָאלַאיד ענייז ןיא ,השעמ ַא לדנעמ-םחנמ טלייצרעד גָאלָאנָאמ םעד ןיא
 ,רעביירש ַא ןעלדנעמ-םחנמ רעטניה טייטש גָאלָאנָאמ ןיא .ךיז רע טלייצרעד
 ןופ סָאבעלַאב רעד לדנעמ-םחנמ זיא .בייוו ןייז טימ גאלאיד זיא רעבָא
 ,עיצַאוטיס רעצנַאג רעד

 "שירעדניפרעד סמכילע םולש טימ טכיול ןכדש ןופ השעמ יד רעבָא
 ןופ "שדוק ןושלא ףיוא לטעצ רעטנַאקַאב-טוג רעד טמוק םדוק .טייק
 ריִנָאװוש . . . שארב עּפיל -- ןיסייה  :רעגײטשַא יוװ ,תולכ ןוא םינתח
 -שימידַאר ןמלז בר לש דָאװַאז ינריכַאסב ץעוי לעב . . . ןימיוק יציא לש
 הצור . . . ןיגיױא רזממ . . . ראות תפי רענהו . . . דיחי ןב . . . ריל
 ןמ לרילעט טגנַאלרַאפ , יו "שדוק ןושל, ַאזַא רעדָא ? . . . םורג ץלאמש
 ."קעלפ אלב החּפשמ; יצ ,"םימשה

 ,"םיסיירדַא עקידשדוק-ןושל יד טימ טוטעצ םכילע םולש סָאװ סָאד ןוא
 עטױרימַארגעלעט , -- סעמַארגעלעט עשיסור יד טימ רעטעּפש רע טוט
 תורוד עצנַאג --- "עקיימַאקס ענילד טונַאיט עינע --- "ויטָארּפַאנ ָאקלָאקס
 "ריק ןטשידיירַאפ סמכילע םולש ןופ ןטייז יד ייב ןטלַאהעג ךיז ןבַאה
 ,וָאקינשטיּפ

 -ןכדש רעד טיג ןיילַא ןעלדנעמ-םחנמ ןופ סקואוו ןשירעלטסניק םוצ
 ,גָאלָאנָאמ ַא טימ רעכייר טרעוו םכילע םולש .וצ קינייו רעייז דָאזיּפע
 ןקידװעליּפש רַאפ לאירעטַאמ טפַאשרענעיל רעשידיי רעצנַאג ןייז טיג סָאװ

 -רַאפ שירעלטסניק טשינ טרעװ ןיילַא לדנעמ-םחנמ רעבָא ,רעטכעלעג
 לדנעמ-םחנמ ביוא זַא ןלעטשוצרַאפ ןעוועג טכייל ךיז זיא'ס .רעטצנַאג
 טימ ןוא לזמ-םילש-םילש ןייג ךיוא םיא טעוװ ,תונכדש וצ ןעמענ ךיז טעוו
 | | ,ּפָארַא רעטוּפ רעד

 ןעניז ןיא רקיע רעד ןעמ טָאה ןעלדנעמ-םחנמ ןגעװ טדער ןעמ ןעוו
 יד ןיא לייו ,"רעלעטשנוירב; םעד ןופ ןעגנולײטּפָא ריפ עטשרע יד
 ,ןיילא ךיז טניּפש רע ,ןיילא לדנעמ-םחנמ ךיז טפַאש ןדָאזיּפע ריפ עטשרע
 טזָאל יז ,רעשידרע ןכַאמ םיא ליוו לדנייש ענייש בייוו ןייז ןוא טילפ רע

 יא
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 זיא יז ןוא טמולח רע .םיזוב ןיא ךעלעגיופ ןגייל ךיז לָאז רע זַא ,טשינ
 ,םולח-רתוּפ םיא

 -ןוא ןַא ךיוא רעבָא רע זיא ,לזממילש ַא זיא לדנעמ-םחנמ ביוא ןוא

 ןייז תעב ,ןיירא געוו ןיא ןזָאל וצ ךיז ארומ ןייק טשינ טָאה רע .רעמענרעט
 לסיב סָאד ןזיא יז .עקװעלירסַאק ןופ ןרירוצסירַא ךיז ארומ טָאה בייוו

 ,לגילפ ענייז ףיוא דרע

 -רָאפ ןיא השעמ ַא יװ ןדָאזיּפע סקעז עלַא יד ןענעייל לָאז ןעמ ןעוו

 ענייז ןופ ,בייו ןייז ןופ ןפָאלטנַא שיטקַאפ לדנעמ-םחנמ זיא ,ןעגנוצעז
 ןייק ,ץעּפוהעי ןייק !םעדָא ןייק קעװַא זיא ןוא עקוועלירסאק ןופ ןוא רעדניק
 ,עקירעמַא ןייק טרָאד ןופ ןוא עינעמור

 ביל טָאה יז רעבָא ,הנונע עטסיוו ַא ,סע טסייה ,זיא לדנייש ענייש
 ,טפַאשביל רעשידיי ַא טימ ,טפַאשביל סיורג ַא טימ ןעלדנעמ םחנמ ריא

 טעװ רע זַא ,סיוארַאפ טסייוו יז .רַאפרעד טשינ רעטרעוו ןייק טָאה יז סָאװ
 וצ לחומ טיירג לָאמ עלַא םיא זיא יז רעבָא ,ןגָאלשרעד טשינרָאג ֹוצ ךיז
 ,לדנעמ-םחנמ לקיטש ַא ןילַא טייחרעליטש לדנייש ענייש זיא רשפא  ,ןייז

 ,טריקיזיר ,ךיז טגעוורעד ,ןייא טלעטש ןַאמ ריא סָאװ ,ביל ריא זיא רשפא

 ןעמולח וצ יײנסָאדנופ ןָא רעדיװ רע טביוה ,רדסכ טרילרַאפ רע שטָאכ ןוא
 ,ךיז ףיוא ןלעטש ןוא

 קיצנייא ריא רע זיא ,לגילפ ענייז ףיוא דרע לסיב סָאד זיא יז ביוא
 ןופ טשרמולכ טכַאל יז .טלעוו רעטיירב רעד וצ לרעטצנעפ ריא ,ןוז לסיב
 טרָאפ .ךָאנרעד יז טקנעב ןצרַאה ןיא רעבָא ,טייקשיטעטשסיורג ןייז
 ןטגָאלּפרַאפ-ןוא-ןטגָאירַאפ ריא ןיא ,עגירטניא לסיב סָאד וצ ריא רע טלעטש
 ןענייז ייז זַא טליפ יז רעבָא ,"ךעלריּפַאּפ, ענייז טשינ טייטשרַאפ יז .ןבעל
 -ץג:טשינ ןוא רענעגיוטשעג-טשינ רעטיורג ַא ןופ ,ךעלריּפַאּפ עקיברַאפ
 ,טלעוו רענעגיולפ

 -ץרא ןגעװ ןסיוו לי יז זַא סָאװ ,ךיז ייב ןצרַאה ןיא ץלָאטש זיא יז
 טגערפ ,ןסופיירד ןגעוו ןסיוו ליוו יז זַא ,ןַאמ ריא ייב ןָא יז טגערפ לארשי
 רע רעטרעטנַאלּפרַאפ סָאװ ןוא .טרעפטנע רע ןוא לזממילש ריא ייב ןָא יז
 רעדניק עריא ןופ ןטַאט םעד ביל לדנייש ענייש טָאה רעמ ץלַא ,טרעפטנע
 -טחנמ, ןיא ,ןלַאפכרוד עקידנצנעלג ענייז לחומ לָאמ עלַא םיא זיא יז ןוא
 ןייא ןעגניז בייוו ןוא ןַאמ .ןח רעשילַאקיזומ ַא סעּפע ןַארַאפ זיא "לדנעמ
 .טעוד ןקידלרונ

 לַאפנייא רעד ןעמעװ .,לַאפנייא רעכעלרעדנואוו ַא זיא לדנעמ-םחנמ
 רעבָא ,לַאפנייא רעטוג ַא ןעוועג ץלַא רע טלָאװ ,ןלַאפעגניא טשינ טלָאװ
 טימ ,טָאה םכילע םולש .לַאפנייא ןַא יו רעמ טשינ ןבילבעג טלָאװ רע
 -ןייא-לדנעמ-םחנמ םעד ןביוהרעד ,רָאמוה ןקידָאנג ןייז טימ ןוא ןושל ןייז
 -םחנמ ןופ ןרוּפש יד .ּפיט-טלעװ ןשידיי ַא ןופ הגרדמ רעד וצ לַאפ
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 םיא טָאה םכילע םולש .,רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןיא ָאד ןענייז ןעלדנעמ
 -םחנמ .תוסנרּפ עשידיי טימ תוכייש ןיא ןוא עזרעב רעד ףיוא ןעזרעד
 סָאװ ,שטנעמ ַא זיא רע .רעטקַארַאכ רעקידנסױטשּפָא ןייק טשינ זיא לדנעמ

 ףיוא ןייז וצ רבוע ךיז טגעוורעד ,ָאטעג רעד ןופ ּפָאק םעד סױרַא טקעטש
 זיא רע .גנוגעװַאב רעקידרדסכ ןיא טלעוװ ַא טעז ,ָאװטסלעטישזָאװַארּפ
 סָאװ ,דניק ַא זיא רע .ןברק רעד לָאמעלַא זיא רע ,רעלדניווש ןייק טינ
 ךיז ייב טלעוּפ רע .טנַאה רעשירעפָארטש סבייוו ןייז וצ ןָא לָאמעלַא טמוק
 רענייא יוװ ןוא ,טלעוו עסיורג יד טכוז רע לייוו ,דניק ןוא בייוו ןזָאלוצרעביא
 ךיז טזָאל רע ."םימשה ןמ לרילעט , קר רע טגנַאלרַאפ םינתח ענייז ןופ
 וצ שיטקַארּפ ליפיזַא ףיוא טשינ וליפא זיא רע לייוו ,ןענרעלנָא טשינ
 -רַאפ סָאד ןוא ליּפש סָאד םיא ייב זיא רקיע רעד .לכשה רסומ ַא ןענרעל

 ,ליּפש ןופ לייט ַא זיא ןליּפש
 טלָאװ ,ּפַאכ רענעטָארעג ַאזַא ןעועג טשינ טלָאװ לדנעמ םחנמ ןעוו

 רעלעטשנווירב רעוויטימירּפ רעד .ןָאטעילעפ יוװ רעמ טשינ ןרָאװעג םיא ןופ
 ןופ טָאה םכילע םולש רעבָא .קרעװ סָאד טרידארגעד רעמ ךָאנ טלָאװ
 טרָאװ סָאד ןעמונעג טָאה רע .לגיּפש-סקלָאפ ןקיטכיל ַא ןפַאשעג םיא
 רע .סעיצַאירַאװ עכעלרעדנואוו ןיא ןעגנוזעגסיוא סע ןוא הסנרּפ"טפול
 ,רעגיווש ַא ,בייוו ַא טימ ,זיוה שידיי ַא טימ טרעטַאלפעגמורַא טרָאװ סָאד טָאה
 ָאד קידנעטש זיא סָאװ ,עקוװעלירסַאק טָאטש ַא ןוא תומולח-לעב ַא ןַאמ ַא
 יבגל ,לַאטנעמַאדנופ ,טייקיאָאד רעקסעטָארג רעצנַאג ריא ייב ,זיא סָאװ ןוא
 טרָאד לָאמעלַא ןענייז סָאװ ץיּפוהעי ,סעדָא -- טעטש "?עטכַארטעגסיוא;
 וצ ןסעגרַאפ סָאװ ןדיי טימ ,רעטַאלפ ןקידנעילפ ןיא ,ַאה-וה לָאמעלַא ןוא

 .ךַאו רעד ףיוא ןעמולח ייז לייוו ,ןבעל

2 

 הבושת  טפרַאדַאב טָאה רעגינ .ש סָאװ רעדנואוו ןייק טשינ זיא'ס
 ,רָאמוה "ןטכיילפ סמכילע םולש וצ גנואיצַאב רעטכייל ןייז ףיוא ,"ןָאט
 "עטניא רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ רעטרילוקיטרַא ןַא יו ,רע סָאװ
 ןיא .רעירפ ןרָאי טימ טסירָאמוה ןסיורג םוצ ןזיװעגסיױרַא טָאה ,ץנעגיל
 -םולש זיא רעירפ? זַא ,רע טביירש ךוב-םכילע-םולש ןייז וצ עדעררָאפ רעד
 טּפיוהרעד ןוא ןביירש ןפוא 'רענרעדָאמ-טינ' ןייז ,טסייג-סקלָאפ סמכילע
 גונעג ,טנעָאנ גונעג ןעועג טשינ רימ ליפעגסנבעל שיטסירָאמוה ןייז
 רעד ,ןשטנעמ עפייר ןוא רעדניק רַאפ ךַאז ַא זיא רָאמוה .ךעלדנעטשרַאפ
 .".ךדמערפ רע זיא טנגוי

 ףיוא רעמ ךס ַא ךיז טיצַאב'ס רעבָא ,טקרעמַאב טוג רעייז זיא סָאד
 עשיאעּפָאריײא יד .רענַאקירעמַא רעד ףיוא יו ,טנגוי רעשיאעּפָארײא רעד
 טימ טָאה יז ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,ןכַאל טלָאװעג טשיִנ ןפוא .םושב טָאה טנגוי
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 סָאװ ,ןטנַאלַאט ץרעמש:טלעװ ענעגיא עריא טכַארבעגסױרַא טלַאװעג
 טסנרע ןקידנסקַאװרעטנא םעד ףיוא טנכערעגסיוא קיניזטסואווַאב ןבָאה
 ַא רעדָא ,ועײרדנַא ןַא ןָאטעג ,לשמל ,טָאה סָאד יו ,טנגוי רעד ןופ
 .יקסוועשיבישּפ

 -םולש וצ גנואיצַאב ןייז ןיא זַא ,רעטייוו עקַאט סע טרעלקרעד רעגינ
 -עטניא-גנויא רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד ןעוועג רע זיא ןעמכילע
 ןטייוצ םעד ברע ,ץנעגילעטניא-גנוי עשידיי יד זיא ,םעד ץוחַא; ."ץנעגיל
 ענעדיײשרַאפ ןופ ןעוועג טּפַאכרַאפ ,טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ רָאי קילדנעצ

 רעד ןופ לייט ןסיורג ַא רַאפ זיא .ןעמזינרעדָאמ ןוא סעדָאמ עשירַארעטיל
 ," !שידָאמטלַא  וצ ןעוועג םכילע םולש טנגוי רעשירַארעטיל רעקיטסלָאמעד

 -רעּפ ןיק ןעװעג טשינ זיא ןעמכילע-םולש וצ גנַאגוצ סרעגינ זַא

 םעד ןיא ךיוא ןעז ןעמ ןעק ,טייצ רעד ןופ קורדסיוא ןַא רָאנ ,רעכעלנעז
 טייוו טינ זיא סָאװ ,רעלעטשטפירש ןשידיי ןטייווצ ַא ןופ "ןָאט הבושת?
 .ןרָאי ןיא ,ןרעגינ ןופ טקורעגּפָא

 א ךיוא ךיז טגָאלש "לדנעמ-םחנמ ןוא היבט , ןייז ןיא קנורט .י .י
 : "אטח לע; ןשירַארעטיל

 ןעמכילע-םולש ןופ ךיא בָאה ןרָאי עגנוי עניימ ןיא : הדומ ןיב ךיא;
 ַא יא םכילע םולש זַא ,גנוניימ רעד ןיא ןעוועג ןיב ךיא ,ןטלַאהעג טשינ

 רעשיטסירָאמוה רעד ןופ ףיוא ץלַא טמענ רע ןוא רעביירש 'רעטכייל'
 ,"ךַאלפרעביוא

  ,י טגָאז ,ללכב רָאמוה ןגעװ טגָאז רעגינ סָאװ עבלעז סָאד ןוא
 ןיק טשינ זיא םכילע םולשש :ןעמכילע םולש ןגעװ טקעריד קנורט
 "ףשטנעמ עגנוי רַאפ רעביירש

 -ניא-גנויא רעד ןופ רעייטשרָאפ רעטייווצ ַא זַא ,רימ ןעעז ױזַא ןוא
 רעדָא רעטעּפש ַא ןופ גנורַאפרעד ןייז רעביא ךעלרע ךיוא טיג "ץנעגילעט
 עשידיי יד ןעמונעג טָאה סָאװ ,טסירָאמוה ןסיורג םוצ טייקטרעקַאב רעפייר
 ןַא יו ,רעטכעלעג טכַארבעג יײז טָאה סָאװ ,םערוטש טימ ןסַאמ-סקלָאפ
 ,הכרב סטָאג עטקנעבעגטיוא

 -סױרַא ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ייב טָאה טייקטכייל סמכילע םולש
 סָאװ ,רעלטסניק ןסיורג םוצ גנואיצַאב עקידלוטיב ןוא עטכייל יד ןפורעג
 רעכעלריטַאנ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .רעגניפ עלַא טימ ןבירשעג טָאה
 ןוא ,ןרָאװעג רָאװעג טעּפש ןופרעד זיא ןײלַא רע שטָאכ ,ןדיי ייב טסירַאמוה
 עגונב ,ךיוא זיא ןיילַא רע לייו ,ןופרעד טעּפש רע זיא ןרָאװעג רָאװעג
 ןייק ןענוגרַאפ טשינ ךיז טָאה סָאװ ,טנעגילעטניא רעד ןעוועג ,ןײלַא ךיז
 -ףסומ סילעדנעמ ,קלָאט סילעדנעמ ךיז ןיא טכוזעג קר טָאה רע .רעטכעלעג
 טָאה ,סעטנעּפ עשיטנעגילעטניא ענייז ןופ טײרּפָאב ךיז טָאה רע ןעוו ,לכשה
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 טױט רעד זיולב זַא ,קידנעגנילק ןוא קרַאטש ױזַא ןכַאל ןביוהעגנָא רע

 ןלעטשּפָא טנעקעג םיא טָאה
 -ניא עקיטלָאמעד יד סָאװ ,ןגעוטסעדנופ זיא רעדנואו לקיטש ַא

 ןופ טרעװ ןסיורג םעד טצַאשענּפָא קירעהעג יו טשינ טָאה ץנעגילעט
 ןיא םכילע םולש יו םעדכָאנ רָאי יירד .תוישעמ-רעדניק סמכילע םולש
 ."לרעסעמ סָאד, טימ ןעמוקעג רע זיא ,רעביירש רעשידיי ַא ןרָאװעג

 ןעמוקעג זיא רעביירש רעקיצרַאה רעד טניז ,רָאי קיצכעז ןרָאװעג ןיוש זיא'ס
 השעמ ענייא יד טָא .עידעגַארט-רדח רעשידיי רעכעלטרעצ רעד טימ
 עמַאס סָאד זיא השעמ-רעדניק יד לייוו ,ייליבוי םענעגייא ריא טנידרַאפ
 ןבעגעגסױרַא טייצ רענעי וצ טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד סָאװ עטספייר
 ,לטלעוו רעדנוזַאב ןיילק ַא ןיא ,ץילב ַא ױזַא טַאלג ןעוועג טשינ זיא סָאד

 רעד ןיא ץילב ַא ןעוועג זיא'ס רָאנ ,לסעג ןיילק ַא ןופ טײטשַאב סָאװ
 ןייז טנעילעגרָאפ ןעועג טלָאװ םכילע םולש ןעװו .רוטַארעטיל-טלעוו
 ןגירק טזומעג ייז ןטלָאװ ,ןענַאסַאּפָאמ רַאפ רעדָא ,ןעיָאטסלָאט רַאפ השעמ

 ,ןשינעעזנייא עקידתונמחר םוש ןָא ,טרָאװ ןשידיי ןרַאפ ץרא-ךרד
 -עג זיא ,ןציירד ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,"רעגייז; סמכילע םולש ןוא

 טָאה "קישטבַאר; טנוה רעשידיי רעמערָא רעד ;1900 ןיא ןרָאװעג ןבירש
 עשידיי סָאד ,"חלשותמע ;1901 ןיא ןבעל שיטניה-שידיי ַא טבעלעג ןיוש
 ,1902 ןיא עילָאד ערעטצניפ ןוא עטסיו ַא טַאהעג ךעבענ טָאה ,לדרעפ
 | .1900 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא "טלעג-הכונח. ,טַאש ,ןוא

 -ָאק ןיא ןקיטיונ םורַא ןרָאי ןיא ךיז טעוװ רָאמוה סמכילע-םולש ןעוו
 רַאפרעד סע ןוא ןשטייטרַאפ ןזומ רעטכעלעג סָאד ןלעװ סָאװ ,ןרַאטנעמ
 ןייז "רעדניק רַאפ תוישעמ , סמכילע םולש ץלַא ךָאנ ןלעװ ,ןרעווילגרַאפ
 טלעוו עשידניק יד .םישוריּפ םוש ןָא ,ןײלַא ךיז רַאפ קירעיורט-ךעליירפ
 עשיטעטַאּפ עקידװעגרָאז יד ןוא רעדניק יד םורַא ענעסקָאװרעד יד ןופ
 טשינ ביוא ,זדנוא וצ ןעלכיימש קיבײא ןלעו רעדניק יד ןופ טייקכעליירפ
 רעשירעלטסניק רעקיטכיל ןופ סנ םעד טימ ,רעדנואוו םעד טימ ,ןכַאל
 ןָאט רעשיגַארט רערָאנימ ַא תוישעמ-רעדניק יד ןיא ןַארַאפ .טפַאשביל
 טימ טלקיװעגמורַא שירעלטסניק טָאה רָאטױא רעד סָאװ ,עיגלַאטסָאנ ןופ
 םעד ןוא ןייּפ ןרעטצניפ םעד ןעזעגוצ תמאב טָאה טָאג ,טייקידיירפ
 -ַאב ערעיײז טרעהעגוצ טָאה רע ,רעדניק עשידיי יד ןופ ךשוח ןקידרדח
 ןעמכילע םולש רעייז ןבעגעג יז טָאה רע ןוא תוישעמ-קערש עקיטכַאנ
 יד ,טייקפייר עטשטנעבעג יד טָא ןעזרַאפ טָאה ץנעגילעטניא יד סָאװרַאפ
 טָאה יז סָאװרַאפ ,תוישעמ-רעדניק יד ןופ טייקיטייצ יד ,טייקיטרַאפ
 טשינ זיא ,תוישעמ-רעדניק יד ןופ עיזעָאּפ רעד ףיוא טקוקעגמוא טשינ ךיז
 .ךעלדנעטשרַאפ ןצנַאגניא

 .טכערעג זיא רע ןוא ,רעגינ טגָאז ,רעדניק רַאפ ךַאז ַא זיא רָאמוה
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 טייקשידניק יד בָאה'כ ןוא דניק ַא ןעמוקעג ךיא ןיב ןעמכילע םולש וצ
 רעד ןיא זַא ןייז ןעק'ס .טנגוי ןיימ ןיא וליפא ,ןבעגפיוא טלָאװעג טשינ
 ןופ ,עקשזעטס רענעטָארטעגסױא רעד ףיוא ןעגנַאגעג ןיוש ךיא ןיב טנגוי
 -ילעטניא עשידיי יד טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ ,עיזיווער םכילע םולש רעד
 וצ טקיטכערַאב ןענייז ןדיי ךיוא זַא ,ןעזוצנייא ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,ץנעג
 ,טסירָאמוה ןכעלריטַאנ רעייז

 זיא ןעמכילע םולש ןופ ןסױטשעגּפָא ץנעגילעטניא יד טָאה סָאװ

 עשידיי יד .טייקידלסעבעלַאב עכעלנעזרעּפ ,עשירעלטסניקמוא ןייז ןעוועג
 עשירעלטסניק עקידנריפ ענגייא ןַא ןעמולחסיוא טלָאװעג טָאה ץנעגילעטניא

 לָאז סָאװ ,קרעװ ענעגייא ענייז רעביא ןייטש לָאז סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ
 ךיוא לָאז ןבעל קידעכָאװ ןייז סָאװ ,ןביירש ןייז טימ ןּפעשסיױוא טשינ ךיז

 | ,טייקידבוט-םוי עשירעלטסניק ַא ןבָאה ךיז ןיא

 ,טייקידווענעקליואוו ליפוצ טימ טשטנעברַאפ ןעוועג זיא םכילע םולש

 טלָאװעג טָאה רע ליפיוו ליפיֹוזַא טָארוקַא ,טנעקעג קידנעטׂש טָאה רע
 טימ ,טעברַא עשירעלטסניק ןייז ןרעטיצמורַא טפרַאדַאב טשינ טָאה רע ןוא
 טגָאמרַאפ גנוכיירגרעד עטסערג יד ,לַאטכרוד ןופ ןייוועג ןקידנגערנָא םעד
 ףיורַא-ילפ רעד זיא סָאד .טייקטכיירװגרעד:-טינ ןופ קיגַארט יד ךיז ןיא
 םכילע םולש .ןעק רע יװ ,רעגרע לָאמעלַא טביירש סָאװ ,שטנעמ ןופ
 ,רעמ ןעוועג טפָא זיא ןביירש ןייז סָאװ ,רענעק רעלַאינעג רעד ןעוועג זיא
 ןופ ןענורעג שממ םיא זיא טפַאשטנעק .טרעגַאב ןוא טלָאװעג וליפא טָאה רע יו
 עשיטַאבעלַאב סָאמ עסיורג ַא ןבעגעג ךעלנעזרעּפ םיא טָאה'ס ןוא רעגניפ יד
 עניז רעביא טרעדלישעג ןטלעז רעייז טָאה רע .טייקנדירפוצ-טסבלעז

 ןעועג טשינ זיא ןײלַא רע רָאנ ,ןלַאפעגכרוד ןטלעז רעייז זיא ןוא תוחוכ

 ,טננוי רעד רַאפ רעטסומ ַא ןרעוו וצ תלוכיב
 רעבָא ,ןפוא ענשטַאטרַאּפ ַא ףיוא ןריטימיא ןעמ ןעק ןעמכילע םולש

 טָאװ רע .ןענרעלסיוא טשינ ןוא ןרעלקפיוא טשינ ףושיכ םעד ןעק ןעמ
 -רוטַאנ ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,ןיילא ךיז ןשטייטרַאפ טנעקעג קינייװ רעייז
 ,טייקיטיונ-ןבעל ַא המשנ רעשידיי רעד רַאפ ןוא רעדנואוו

 -טסניק ריא ןגָארקעג ץנעגילעטניא עשידיי יד טָאה ןצרּפ טימ טשרע
 ןבעג טנעקעג ןיילא טָאה סָאװ ,ךרד-הרומ ןוא טייקכעלנעזרעּפ עשירעל
 -ַאב בעל ךיוא רָאנ ,גנורעטסייגַאב עשירעפעש רָאנ טשינ טנגֹוי רעד
 ,טפַאשרעריפ ןיא ךיז טקיטױנ טנגוי עטנעגילעטניא רעדעי .גנורעטסייג
 טשינ רעריפ ןייק ןעק טסירָאמוה רעלַאינעג ַא וליפא ,טסירָאמוח ַא ןוא
 -געוו ןוא רעריפ ןייק ןייז טינ ןעק רעקיזומ רעסיורג ַא יו טקנוּפ .ןרעוו
 ןרעװ טשינ ,ץנעסע רעשירעלטסניק זיא סָאװ ,רָאמוה ןייק ןעק ,רעזייוו
 ןייז ןסיירעצ טגעמעג עקַאט טָאה ןעוָאהטעב .רַאּפשנָא רעשילַארָאמ ןייק
 -מיס עטניינ ןייז ןקידנערַאפ ןוא ןענָאעלָאּפַאנ וצ גנומדיוו עינָאפמיס-עטירד
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 טנגוי יד רעבָא ,טפַאשרעדורב-ןשטנעמ וצ גנַאזעג סרעליש טימ עינָאפ
 -געוו טכוזעג טייצ ןייז ןופ רעטסייג ערעדנַא ייב רָאנ ,םיא ייב טשינ טָאה
 ןענופעג ןוא ןסָאלשעגנייא רעטעּפש םיא טָאה יז ןעוו וליפא ; טייקשירעזייוו

 .רַאטנעװניא ןשילַארָאמ ריא ןיא םיא רַאפ ץַאלּפ

 וצ ןגיוצַאב ךיז ץנעגילעטניא רענַאקירעמַא יד טָאה ױזַא טַארוקַא
 טָאה ,םערוטש טימ עקירעמַא ןעמונעג טָאה רע ןעװ .ןעניעווט קרַאמ
 טפמעקעג טָאה ןוא ךיז וצ טנעָאנ וצ טזָאלעגוצ טשינ םיא ץנעגילעטניא יד
 רעטכעלעג רענייר ןייז זַא ,טזָאלרעד טשינ ןוא ךיז טימ ןוא םיא טימ
 טציא טשרע .ןעגנורעלקרעד עשירַארעטיל עליק ןָא ,ייז וצ ןעמוק לָאז
 יו ,ןעניעוט עגונב הבושת טוט ןוא ץנעגילעטניא רענַאקירעמַא יד טמוק
 גנואיצַאב רעטלַאק ריא ףיוא ןָאטעג הבושת טָאה ץנעגילעטניא רעזדנוא
 ןעמכילע םולש וצ

 שיטנעמעלע יױזַא זיא סע לייו ,רוטַארעטיל ןופ קיזומ יד זיא רָאמוה
 .רעטכעלעג ןכעלשטנעמ רַאפ ןטָאנ יד ןרעו רעטרעוו יד לייוו ,קיזומ יו
 -עג ןיא סָאװ ,טסירָאמוה רעסיורג ןייא ןייק טנַאקַאב טשינ זיא רימ רָאנ
 ךוזרַאפ ַא טכַאמעג טָאה לָאגָאג ,ץנעגילעטניא רעד ןופ רעריפ רעד ןרָאװ
 ענייז ייב וליפא ,ךעלרעכעל טכַאמעג ךיז טָאה רע ןוא רעריפ ַא ןרעוו וצ
 "רַאפ ַא ןעמוקעגסיוא רימ זיא ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא .רעגנעהנָא עטסערג
 ןיימ ןליקוצּפָא ןעמכילע םולש ןופ ןעניײװטנַא וצ ךיז --- געו רעטרעק

 "רַאפ עשיטירקמוא ןיימ ןרעטכינ וצ ןוא םיא וצ עביל עטצענערגַאבמוא
 ,סנייז טרָאװ רעדעי טימ טייקטרוכיש

8 

 יד ,'רעביירש ַא -- לדנעמ םחנמ; רעדָא ,"הסנרּפ עדובכב ַא; ןיא
 טרָאװ סָאד טמענ ,טלַאטשעג לדנעמ-םחנמ םעד ןופ גנולַארטשסיױא עטרעפ
 ,טָארוקַא רעבָא טסייו רע .רעגייטש ןייז ףיוא ,תוכיראב ,ןיילַא לדנעמ-םחנמ
 ןופ ןושל םעד ףיוא ,ץלַא ןביירשרעביא ןעלדנייש ענייש ןזָאל ףרַאד רע ןעוו
 .עקוװעלירסַאק

 -סיורג רעדעי רעביא טמורק יז רעדָא ,רעביא טביירש לדנייש ענייש
 ףניפ רימ ןבָאה ווירב ןעצ יד ןיא .שיטעטש-ןיילק ףיוא ווירב ןשיטָאטש
 ןענייז סָאװ ,ןעלדנייש ענייש ןופ 'וירב ףניפ ןוא ןעלדנעמ םחנמ ןופ ווירב

 םחנמ .טנַאה רעקניל סלדנעמ םחנמ טימ ןבירשעגרעביא יוװ ,סעידָארַאּפ
 ,טעצלַאפ ןשרעביוו ַא טימ רעבָא ,עשיליבסנַאמ ןענייז ווירב סלדנעמ

 יז ןיא טרעה ןעמ סָאװ ,ווירב עשרעבייוו לדנייש ענייש טביירש רַאפרעד
 ןוא וירב סלדנעמ-םחנמ עלַא ןענייז ליפיזַא ףיוא ,לוק שליבסנַאמ ַא
 ,טעז ןעמ .ןטלַאהעגסיוא ליפוצ לסיבַא ןיוש ,ןטלַאהעגסיױוא סָאכע ערעייז
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 יו ,טעברַא עטכײל א טָאהעג טָאה ןעּפ עטשטנעבעג סמכילע םולש זַא
 ףָאטעג קיּפ ַא טנַאלַאט ןקיצילפרעביא םעד טָאה'ס סָאװ ץלַא טימ טעמכ

 ןיא ס .גנוכיירגרעד עטסערג ןייז סנייז טרָאװ סָאד ןזיא טּפיוהרעד
 ךָאנ זיא סָאװ .,סניֹװזַא סעּפע ןגָאז ןוא ןייז וצ שדחמ ךעלגעממוא
 רעגינ .ןׂשל סמכילע םולש ןופ םטיר םעד ןגעוו ןרָאװעג טגָאזעג טשינ

 זַא רעכיז ןיב'כ .רעטכיד ַא ןגעװ יװ ןעמכילע םולש ןגעוו טפָא טדער
 ,שטייד ןיא טגנילק סָאד סָאװ ,ןיז םעד ןיא ,טרָאװ סָאד טשינ טצונ רע
 א ןעוװעג זיא םכילע םולש זַא ,ועמשמכ וטושּפ ,עקַאט טניימ רע רָאנ

 ןושל ןשידיי ןופ טעָאּפ רעד --- טעָאּפ

 ,הסנרפ עי א טנייה ןיוש בָאה ךיא

 ,הסנרּפ עיינ לגָאּפש א

 ,הסנרּפ ערעטכייל ןוא ערענעש ַא לסיב ַא

 .רעבירש א לזמל ןרָאװעג ןיב ךיא

 ,ביירש ךיא

 ,ןגערפ אמתסמ  ךָאד וטסעװ

 ? יירעביירש וצ ךיא םוק יװ

 ,םימשה ןמ זיא'ס

 טשינ סָאד זיא ,"רעביירש ַא לדנעמ םחנמ; רעדָא ,"הסנרּפ עדובכב ַא; ןיא
 שירעטכיד ױזַא ןעק סָאװ רעיוא ןַא רָאנ ,תורוש עצרוק ןיא טלעטשעגסיוא

 ,טעָאּפ ַא ןופ רעיוא סָאד זיא ,שידיי ןרעה
 -עליצעג טוג טימ ווירב ןטשרע םעד ףיוא טרעפטנע לדנייש ענייש

 ,ךעלטרעוו עטעיליצעגפיוא-טוג טימ ןוא עזָארּפ רעטעוו

 סָאװ ,רעטרעשַאב ןיימ ןוא רעביל ןיימ ,ריד ךיא ביירש ,סנטייווצ;
 ןטוג טימ טשינ !טשינ ליוק ןייק ךיד ךָאד טמענ סע ? ריד ןופ ןייז טעוו
 -- ןבעל לָאז עמַאמ יד .,ןיירַא טנַאװ רעד ןיא סיש .ןזייב טימ טשינ
 טנוזעג טעוװ ,יז טגָאז ,רעקנַארק ַא' :ןביירשרַאפ ןעמ געמ רעטרעוו עריא
 ןוא ןרעוו סייו טעװ רעצרַאװש ַא ןרעטכינסיוא ךיז טעװ רוכיש ַא ,ןרעוו
 ," 'רַאנ ַא ןביילב טעװ רַאנ ַא

 טלָאװ לדנעמ-םחנמ יװ זיא'ס .,ןושל ןייז ןופ ּפָא טשינ טייטש ןושל ריא
 ןײלַא רע יװ ,טנַאה רעשיטסילַאער רעקניל רעד טימ טרױינַאּפמָאקַא ךיז
 ,ךַאװ ןייז וצ ןגיוא יד ןסירעג ,םולח ןטימניא ,טלָאװ

 ןרָאפ וצ םוק ןוא ןצכעביירש ענייד ףיונוצ םענ ,רקיה ילעב ,ןכל;
 רעצ םעד ןעזוצ טינ ןעק ךיא םירָאװ .ץורית םוש ַא ןָא רָאג םײהַא
 ."רעדניק יד ןופ

 ךָאנ טפַאשקנעב ענעגייא ןייז טדערעג טלָאװ ןעלדנעמ םחנמ ןיא יו
 ןקירעיורט סלדנייש ענייש טרעהעג רדסכ טלָאװ רע יװ ,דניק ןוא בייוו ןייז
 ,"ןענַאמ וצ קילג ןייק טשינ טָאה החּפשמ עצנַאג רעזדנוא :גניזוצ

 -פערט סמכילע םולש ףיוא ליפוצ ןענעשרדֹוצנָא קיטיונ טשינ זיא'ס
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 עיזַאטנַאפ ענעגייא יד ןזָאלײרפ ןעק ןעמ .לדנעמ-םחנמ --- לַאפנייא ןכעל

 טוט קנורט .י .י יו ,םיזמר ליפ ױזַא ןעלדנעמ-םחנמ ןיא ןענרעלניירַא ןוא
 קרעוו םעד טימ לָאז רֶע זַא ,ױזַא ןעיובפיוא ןעלדנעמ-םחנמ ןעק ןעמ .סע
 יד .טעברַא ענעדײשַאב ַא סע זיא קרעװ ַא יוװ לייוו .,ןָאט וצ סָאװ ּפַאנק ןבָאה

 רעקינייװ רעדָא ,ענעגנולעג ,ןעמעלַא ךָאנ ,ןענייז ןטנַאירַאװ ףניפ ערעטעּפש
 טָאה םכילע םולש .לדנעמ-םחנמ ןטשרע םעד ןופ ,ןעגנוכַאמכָאנ ענעגנולעג

 -עגּפָא רעדיוו טָאה רע ןוא ןייגליואוו טזָאלעג ךיז רע טָאה ,בוט יכ ןעזעג |
 -נייא ןיוש טָאה סָאװ ,רענעייל רעד לָאז -- לדנעמ-םחנמ טקַא ןַא טליּפש
 טעװ רע זַא ,טסואוועג טָאה רע .ןבָאה האנה רעדיוו ,טַאהעג האנה לָאמ
 ןוא ןהנעט לָאמַארעדיװ לדנייש ענייש טעװ ,ןָאטרעמַאק םעד ןלעטשנָא רָאנ
 : טכערעג ןייז ךעבענ ץלַא טעװ יז ןוא ןהנעט

 טסלָאז ? ןיינ יצ ,עטַאט ַא רעדניק ענייד ןָא ,ךיז טכַאד ,טסרעק וד;
 רעציפוהעי ןייד געמ -- ףלא-ץמק ןיוש טנרעל עלעשרעה השמ יװ ןרעה
 ."הרּפב יד םיא רַאפ ןייז םענייאניא עיצקַאדער רעד טימ ,הנמלא

 "יש ןוא ןעלדנעמ-םחנמ טימ ךיז ןעמ טנעקַאב ,ןענעקַאב טכער

 ןוא סרעלקעמ ,םירחוס  רעדָא ,"ןענָאילימ; ןיא טשרע ןעלדנייש ענ
 ןבירשעג ,לדנעמ םחנמ ןופ טירטפיוא ןטירד םעד ןיא ."ןטנַאלוגעּפש
 טָאה רע ןוא טנעה יד טזָאלעצ םכילע םולש טָאה ,1900 ןוא 1899 ןשיווצ

 ,ווירב ףלעװצ ןיא ןבײרשַאב וצ ךיז טייהנגעלעג ַא ןעלדנעמ םחנמ ןבעגעג
 ערעזדנוא רַאפ .סרעפטנע ליפיוזַא לָאמַא ךָאנ ןבעגעג רע טָאה ןעלדנייש ענייש

 טלדנַאה רע .רעלקעמ ַא טרעװ לדנעמ םחנמ .לסיבַא ּפָא ךיז טלמוט ןגיוא

 ּפָא טרָאװ רע ןוא טלעג טימ ,דלַאװ טימ ,רעזייה טימ ,סעינעמיא טימ
 ןוא ,םכילע-םולש טפַאש ןענָאילימ טימ ןָאלַאב-טפול ןצנַאג ַא .ןיקצָארב
 ןַא ףיוִרַא ןוא ּפָארַא ,ךיז טעדיוה ןוא ךיז טרעטנָאלּפ לשייק ןיא ןטנוא
 ׁשזַא טָאה רע זַא ,ליפיזַא טביירש רע .,לדנעמ םחנמ רעטרעּפמולעגמוא
 סע טגָאז יװ .ןברָאטשעג זיא רע יצ טבעל רע יצ ,ןביירש וצ טשינ טייצ ןייק
 וטסיב ,ךשפנ הממ, --- { ןושל שירעדיײשַאב-םולח ריא ףיוא לדנייש ענייש
 ןביירש יאדװַא וטספרַאדַאב ,ךָאנ טסבעל וד אלא ,ביירש --- ןברָאטשעג
 .'םישוח ַא טימ סיוא ךיז הנעט ייג רָאנ

 ,לדנייש ענייש טסייו ,טקישעג םיא טָאה יז סָאװ רעקיצפופ םעד ןופ
 ליוו יז יצ ,ליוו יז יצ רעבָא ,"טלעג ןייק טשינ גיוא-טוג ַאק ןיוש רע טָאה
 ןטפעשעג עקסרענָאילימ ענייז טימ ןוא ןַאמ ריא טימ טימ יז טילפ ,טשינ

 ,רעקוקוצ רערעטכינ ,רעוויטַאגענ ַא יו רעבָא ,טלעוו רעסיורג ןייז ןיא זיא יז

 ענייד בילוצ ךימ לָאז ךיא ,ץיפוהעי ךָאנ סָאד טעװ ןרַאהרעד טשינ;
 ךיז ןזָאלקעװַא ןוא ןייז ריקפמ ,רעבייוו יד טימ ךיז ןטייב סָאװ ,טייל ענייש
 ַא ריד ייב ןרעוו ןוא קירַאּפ םעד ךיז ןופ ןפרַאװּפָארַא ,וצוצניהַא ריד וצ
 ,געװ ןכיילג ןפיוא ,םלוע לש ונובר ,ןכערב ייז ןלָאז ּפָאק םעד ,בייוו-סּפעק



 481 לדנעמ-םחגמ

 ענייש עיירטעג תמאב ןייד ,קילג רעמיא ןוא סטוג לופ ריד טשטניוו סע יװ
 . ."לדגייש

 רַאפ תוכרב יד טימ ןעמַאזצ ךיז ןרעטנָאלּפ תוללק סלדנייש ענייש
 ,טעברַא-לױמ ןרעוו ייז .לטובמו לטב ןרעװ עריא תוללק יד ןוא ןַאמ ריא
 רעוװש ַא טימ יורפ עטוג ַא -- בייו סלדנעמ םחנמ ךות ןיא זיא יז לייוו
 ,טשינ טייל ןייק ךעבענ זיא סָאװ ,ןַאמ ןרעייט ַא טימ ןוא טימעג

 עטמולחעגסיוא עסיורג בייוו ןייז רַאפ סיוא ט'לשמ לדנעמ םחנמ ןוא
 -ןגָאמ , . . ןוא ןעיײקַאל ןוא ןטסניד טימ ,תוסנרּפ עטיורג טימ ,ןקילג
 -עגסיואג טשינ ץלַא לדנעמ םחנמ טָאה סעינעמיא ןייק שטָאכ .,ןטײהקנַארק
 יד ןעגנַאלרעד וצ טנעה יד טימ ,טָא-טָא .טייטש רע רעבָא ,"טלקעמ
 -רַאפ ןוא טכעבענרַאפ ,דלַאב טניילקרַאפ בייוו ןייז סָאװ ,םירחסמ עטסערג
 ןטסנעלקעבעש ןטסנעלק םוצ טקיטשינ

 ןטפעשעג טימ ןבורּפ גנַאל ױזַא טסעוו וד ,לדנעמ ,ארומ בָאה ךיא
 ,"ןפיוקרַאפ וצ ךעלעבעווש ןגָארטמורַא ןבױהנָא טסעװ וד זיב

 -םחנמ ןופ ךלהמ רעד זיא סָאד -- ךעלעבעװש ןיב סעינעמיא ןופ
 ,םולח ןורתּפ סלדנייש ענייש וצ ,תומולח סלדצעמ

 (ןילַא ךיז טימ רעדָא) בייוו ןייז טימ ךיז טרעהרַאפ לדנעמ םחנמ
 :טרעדלישטנַא יז ןוא טרעדלישַאב ןוא טביײרשַאב רע ,ןושל ןיא

 ןוא דלַאװ רעד זיא טָא ? ךייט ַא ,רע טגָאז ,ריא טניימ ױזַא יו רָאנ;
 "! ךעסַאװ ןיא ךוילּפ ַא ,םיוב ַא קַאה ַא .ךייט רעד זיא סָא

 ? ץכעביײרשַאב עקידנגייצרעביא ןוא ערענעש ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד
 יד ןעק יז לייוו ,עיזעָאּפ ןייק ןופ לעּפתנ טשינ טרעוו לדנייש ענייש רעבָא
 : ץזָארּפ ןופ עיזעָאּפ

 ןעזעג ןעד טסָאה ? רעדלעװ וצ וטסמוק יװ ,רעדלעוו רָאג ריד ַאנש
 טמוק וװ :ןבעל לָאז עמַאמ יד טגָאז יװ ?טסקַאװ םיוב ַא יװ ,לָאמַא
 רעדלעװ ענייד ןופ זַא ,ארֹומ בָאה ךיא '? םיריזח טימ ןעלדנַאה בר ַא
 ."םעדיוב ַא ןזָאלסױא טינ ךיז לָאז

 ,טרפב .טכערעג ןדייב ייז טיג םכילע םולש ,טכערעג זיא יז ךיוא
 :ךעלטרעװכײלג סעמַאמ ריא טימ ןדער ןָא טביוה לדנייש ענייש ןעוו
 ייוצ ואוו ןטרָאד, ,"לבָאנק ןסעגעג טָאה רענעי יװ ,טרעהרעד רעפעלטיא
 ,"ןשימ טשינ רעטירד רעד ךיז רָאט ,ןשיק ןייא ףיוא ןענייז

 ַא ןופ טייקיטכערעג רעטולָאטבַא רעד טימ ,טכערעג יאדווא יז זיא
 ןכווּפָא טשינרָאג ןעמ ןעק ןופרעד סרעטכערעג ןייק סָאװ ,טרָאװכירּפש
 גוצרָאפ םעד טָאה יז לייוו ,ןעלדנעמ םחנמ ןופ רעטכערעג יז זיא טפָא רָאנ
 ,ןיירַא טגָאז יז ןוא טגָאז רע --- םיא רעביא

 : רעגייטש ןשירחוס ךעלטלעוו ַא ףיוא לדנעמ םחנמ ךיז טגָאלקַאב
 זיא טלעװ יד יױזַא יװ ,זדנוא ייב ךיז טוט סע סָאװ ,ןעז טסלָאז ,
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 ןעמ .לברעק ַא ךָאנ טברַאטש ןעמ ,סיוא טייג ןעמ שממ ,טלעג ןיא טגנעעג
 "עג ןוא ןושל ףעלרעדנואוו) ."ןצעזנָא עסיורג ףיוא גָאט עלַא סױרַא טקוק
 . ,(ךיילג וצ ךעלדנער טימ ,ןטסָאמ

 -ָאטשניילקרַאפ ןוא עשיטעטשסיורג סָאד ךיילג טמענ לדנייש ענייש
 וצ דלַאב סע טכַאמ ןוא עימָאנָאקע-סיױרג יד טמענ יז ןוא .סע טשיט

 : טלעגניילק

 טשינ טלעג ןייק ןבָאה ייז ,םידיגנ רעציּפוהעי יד וצ ךיז טכיילג רע ,
 ַא ךיוא רימ ךיא ןיבב :עמַאמ יד טגָאז יו ,טשינ טלעג ןייק טָאה רע ןוא

 ."עדערעשט רעד ןיא רגּפ ןוא המהב
 ןוא ןבָאה טשינ ןשיװצ דיישרעטנוא םעד טסייוו ,לדנייש ענייש ,יז

 -ימ ענייז עלַא טלצנערטעצ יז טָאה לטרעווכיילג ןייא טימ .ןבָאה-טשינ
 :ןײרַא ּפָאק ןיא ןיירַא םיא טעוװָאנק יז .ןענָאיל

 םענופ וד ןוא ןייב סָאדלַא ןופ טנרָאװַאב ןייז ױזַא ןיוש ךיא םָאל;
 | ."ןענָאילימ ןופ טנרָאװַאב טזיב וד יװ ,םענייד רַאנ

 טָאה סָאװ ,עינָאריא עקסנַאמירָא ןַא זיא "ןענָאילימ ןופ טנרָאװַאב;
 סעגרַאפ ,ןענָאילימ יד ןָא ,לדנעמ ,סעגרַאפ, ,ץלָאטש ןופ ץמש ַא ךיז ןיא

 זַא ןייז טעװ ,טלעו רעד ףיוא יקצָארב ַא ץעגרע ןַארַאפ רָאג זיא'ס זַא
 ."המשנ ןייד וצ ןוא ריד וצ ליואוו

 ַא יװ ,רעמ טשינ שיטקַאפ זיא ,1896 ןיא ןבירשעג ,"ךעלריּפַאּפ,

 ריא טימ ,"עזרעב רעסעדָא; רעדָא ,"ןָאדנַאלא ןופ טנַאירַאװ רעכעלטקניּפ
 רעציפוהעי יד זדנוא טיג "ךעלריּפַאּפא --- רעמ טשינ ,לדנעמ-םחנמ ןטשרע
 .עזרעב רעסעדָא יד --- "ןָאדנָאלע ,עזרעב

 טָאה ,לדנעמ םחנמ ןופ טירטפיוא רעטשרע רעד רעדָא ,"ןָאדנָאלע סָאװ
 רעווש ךיז זיא קירוצ רָאי 26 טימ רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ טײטַאב
 -ירַאב .סעמעָאּפ עצרוק ןענייז ךעלווירב עצרוק ףלעווצ יד .,ןלעטשוצרָאפ

 גנערטשנָא ןטסדנימ םעד ןָא ,גנורעדליש ןוא טרָאװ קירעביא ןַא ןָא טייקידוועד
 ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד קידנגָאזוצ-ליפ ןוא קיברַאפ יו ,ןרעדליש וצ

 רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא טרעניא ןעוועג ץלַא יז זיא ,1892 ןיא ןעוועג טשינ
 טיירב טָאה סָאװ ,לדנעמ םחנמ ןופ טייקיזדרעבליזקעווק ןוא טייקידעבעל

 טָאה ןעמ ןעוו ,ץנַאט ידכ ךות ןוא .,טצנַאטעגנײרַא ןוא ריט יד טלַארּפעגפיוא
 טצנַאטעגנײרַא ךיוא דלַאב טָאה ,רקיע רעד זיא ץנַאט ןייז זַא טניימעג ןיוש
 -מוא םעד ןופ ץנַאטדזגורב רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא לדנייש ענייש
 ,לרָאּפ ןכעלברעטש

 טפַאכעג טָאה ןוא ,שמש א סעפ9 ,רענייא רעהַא ןעמוקעגסױרַא גנַאל טינ זיא טָא,

 ,?רעטָאק ןטימ ןעמעלַא טנייה יײז טכרָאה ןוא ,טנזיוט קיסיירד לארשי עמש ןייא ןיא

 ַא טָאה סָאװ ,ןושל קידנרינימָאד ריא טימ טמוק לדנייש ענייש ןוא
 : גנולק םענרעּפוק ,ןטרַאה
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 עקידעלָאמַא יד ןפורעגנָא רעדיװ רימ ךיז טָאה סע זַא ,ריד ךיא ביירש ,סנטייװצ ,
 םענײשַאזַא טכַאמעג ריד טָאה סָאװ ,ןרָאװעג טגָאזעג השנמ רעטעפ ןייד ףיוא ,עמזַאּפס
 ץמַאמ יד טגָאז יװ !לזמ ַאוַא ,רָאי ַאזַא ןדנ ךעלּפערק טרעדנוה ןצפופ יד ןופ קחמ
 יב ךיא טלָאװ ךעלסקעװ .'תונמ חלש ץַאק רעד ךרוד טקישעג' :ןבעל לָאז עניימ
 "|ןעמענ םיא ייב ךיא טלָאװ קנערק {ןעמענ םיא

 םחנמ ןעוו ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא בוט-םוי ןייז טזומעג טָאה'ס

 ןימ ַאזַא ןופ לגילפ יד ףיוא ,בייו ןייז טימ טצנַאטעגנײרַא טָאה לדנעמ
 :ןושל קידרעטַאלפ

 רעדָא ,ןילרעב ןיא טרָאד ,לברעק סָאד טסייה סָאד .'סעב' זיא טָא ,"סָאה' ןיא טָא,

 ,"טלַאפ סע רצעדָא ,ךיז טביוה סע

 -וירב יד טָא ."סעב, ןיא לדנייש ענייש ןוא "סָאה; זיא לדנעמ םחנמ

 ןיא'ס ,רוטַארעטיל רעד ןיא רָארופ ַא ןפַאש טזומעג רעכיז טָאה עקלדיוה
 ,םגה) קיטירק עכעלטפַאשלעזעג לסיבַא שיוטסיוא-ווירב םעד ןיא ןעוועג
 גונעגרעביא ןוא ,רעטכעלעג ךס ַא ,טייקזייב קינייו ,(רעסעמ-ץיּפש ןפיוא
 קילָאמעלַא רָאנ ,שידיי-ןָאיַאר רעדָא ,שידיי קיטלָאמעד טשינ ,שידיי קיביײא
 -דנעטשרַאפמוא סָאד לָאמ ַא ךיוא ךיז טניגרַאפ לדנעמ טחנמ ,קימוטעמוא ןוא

 :עזרעב רעסעדָא רעד ןופ ןושל עלענָאיסעּפָארּפ עכעל

 ךיז ,עיצַאזילַאר רעד ךָאנ ,םשח הצרי םא ,לעװ ךיא זַא ףָאח ךיא;
 ךעלברעק ןפיוק ןביוהנָא לעװ ןוא ?סָאה , ןפיוא קירוצ רעביא רעק ַא ןבעג
 ."טייטש טלעוו יד סָאװ ףיוא "ןָאדנַאל , ןבעג ןוא

 ןיא ךעלּפערקא :טושּפ-טסָארּפ סע טניימ ןושל סלדנייש ענייש ףיוא
 ,"םולח רָאנ ,ךעלּפערק ןייק טינ זיא םולח

 סלדנייש ענייש ןיא טגיל (סנייא רעמונ) לדנעמ םחנמ ןופ עמוזער רעד
 : ווירב ןשירעבערגרַאפ ןוא ןקידנסײרצרַאה ,ןטצעל

 -עג טסָאה וד סָאװ עז ,שיקעל רעשירַאנ ,ריד ךיא ביירש סנטייווצ;
 וטסָאה סָאװ ?סעדָא ןייק ןגָארטעג רָאג ךיד טָאה חוכ רעכלעוו ,ןָאט
 םיא ךיז טָאה ךעלעגיױפ ענעטָארבעג ?סעכלעזַא טקעמשעגנָא ןטרָאד
 -רעד טסָאה !ץירקַאל טימ עבעבוק ! עװענשזָארָאמ ! ןָאדנָאל ! טסולגרַאפ
 וטסָאה עשז סָאװרַאפ ,ןירַא "ןָאדנָאלפ םעניא ןָא ריד טצעז ןעמ זַא ,טרעה
 טריפ סע יו ,המהב וד ,ןטנעצירּפ ףיוא ןקעדוצּפָא סנטיײצַאב ןעזעג טשינ
 ,ףױלטנַא . . , ?בר ַא זיא ואו ?ןשטנעמ זיא ואוו ? םירחוס ןשיווצ ךיז
 ,ךַאד רעמערָא :עמַאמ יד טגָאז יװ .,לדנעמ ףױלטנַא ,םיא ךיא גָאז ,לדנעמ
 "? ןטסקַאנק סָאװ

 ךַאד רעמירָא ןַא -- טיײקמירַא רענעדײשַאב ןופ םזילַאטַאפ רעד
 ןיג טסעװ וד !הטוש, ,קַאנק ןוא ךיז ייב ןסיררַאפ ןייז טשינ רָאט
 "?וטסרעדליּפ סָאװ טנייה ,טינ טסייה רע זַא ,ךָאד טסעז ? טָאג ןגעק

 יױזַא טקנוּפ ,1947 ןיא ,טנייה ךָאנ זיא לדנעמ םחנמ רעטשרע רעד
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 םעד טנעגעגַאב טָאה םכילע םולש ןעװ ,1892 ןיא יוװ .קידעבעל-קיכליה
 ."עזרעב רעניילקע רעסעדָא רעד ףיוא ,"רָאי ץנַאג ַא ןופ דייק

 ַא ןריואוװעגנָא ןבָאה ןעגנולײטּפָא-רעלעטשנווירב סקעז עלַא ביוא ןוא
 "ןָאדנָאלא -- לײטּפָא רעטשרע רעד וזיא ,דיירפ רעקילָאמַא רעייז ןֹופ ךס
 טכַארט ַא טיג ןעמ ןעוו ,טרעוו ךעליירפ תמא .ןענעייל וצ דיירפ ַא ץלַא ךָאנ

 -ּפָא טָאה רעלטסניק רעשידיי רעלעניגירַא רעד תורישע עטיורג ַא רַאפ סָאװ
 ץנַאג ַא ןֹופ דיי םעד טנגעגַאב טָאה רע ןעוו ,גָאט םענעי טניז ,טרָאּפשעג
 ,ןכַאל וצ ןלױפַאב ,ןיינ ,ןסייהעג םיא ןוא רָאי

 עכעלטע ןופ קרעוװ יד ןיא ןבעל ןצרּפ ןופ ךעלצירּפש .ןוא ןעקנופ
 רָאג רשפא ,רוטַארעטיל עשידיי יד רעבָא ,רעביירש עשידיי עטלייצעג
 ןעועג זיא סע יוװ ,גנושירפּפָא ַאזַא ךָאנ טקנעב ןבעל עשידיי עצנַאג סָאד
 ,םכילע םולש ןופ ןעניישרעד עטקנעבעגסיוא סָאד

 טעוו'ס זיב ,ןפולּפָא ךָאנ ןלעוו'ס ןרערט ןכייט לפיוו ,טסייו רעוו

 רעד זיב ,רעלייהסיוא רעקידיירפ .ַאזַא ןעמוק רעדיו ןבעל ןשידיי ןיא
 סָאװ ,רעטכעלעג ןופ ָאכע ַאזַא ןופ ןרעװ טיילגַאב טעװ ץכערק רעשידיי
 ,רעיורט ןשידיי ןופ שרעדנַא ףרַאש ןייז טשינ ךות ןיא טעװ ענייז דיירפ יד
 רעזדנוא ןופ ןשינעפיט עטסקירעיורט יד ןופ טקנעבעגסױרַא םיא טָאה סָאװ
 .ןבעל

 השורי םצרפ
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 "יטס רעטסקיניזטסואווַאב רעד םינושאר ערעזדנוא ןופ זיא ץרּפ ,ל ;י
 טָאה ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ענייז ןופ "רעכַאמנצנוקא םעד ןיא .,טסיל

 סנױזַא סעּפע ןָאטעג ןוא השעמ איבנה והילא עכעלנייוועג ַא ןעמונעג ץרּפ
 ךיז יאדכ זיא'ס זַא ,ןלייצרעד ןופ ןפוא ןצנַאג ןטימ ןוא רעטרעוו יד טימ
 וצ לסילש ַא ןגירק וצ ידכב ,עלחשעמ םעד טימ רעטנעענ ןענעקַאב וצ
 ,טײקיטרַאנגײא סצרּפ

 ןושל טימ יו ךַארּפש-ּפיל טימ רעמ טלייצרעד זיא השעמ עצנַאג יד
 הנוי םייח ,קלָאפ רָאּפ סָאד ןוא טנטָאשעגנָא םיוק-םיוק ןענייז ןדלעה יד
 -נצנוק ןטימ ןעמַאזוצ םימָאטנַאּפ-ץנַאט ַא ןיא ךיז ןגעװַאב -,עלייב-הקבר ןוא
 רעטנוא ןרעטנָאלּפ ךיז ןלָאז ייז זַא ,ָאטשינ ןענייז רעדניק ןייק .רעכַאמ
 וליפא טסייוו ןעמ .ןעמעלבָארּפ עמַאמ-עטַאט עטריצילּפמָאק ןפַאש ןוא סיפ יד
 ףיוא ןָאט טעװ ,דרוי רעקיטציא רעד ,רחוס-דלַאװ רעקילָאמַא רעד סָאװ טינ
 ןסעפיוא ,ןייו םעד ןעקנירטסיוא טעװ ןעמ ןעוו ,רדס םעד ךָאנ ,סנגרָאמוצ
 טימ ןָאט ןַאמירָא רערעטיב רעד טעװ סָאװ .הדגה יד ןגָאזּפָא ןוא תוצמ יד
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 ןיוש םיא טָאה רעכַאמנצנוק רעד יוו םעדכָאנ ,ןכָאװרעדניא ןטמעשרַאּפ ןייז
 סָאד ןלייצרעד טלָאװעג זיולב טָאה ץרּפ ?חסּפ ןכעליירפ ַא טימ טגרָאזרַאפ
 ןיא ןּפַאכ ךיז טזָאל סָאװ ,"עלעשיפ ןדלָאג , ןטימ עלהשעמ עלַאסרעוװינוא
 ,ןצבק םעד ןגרעוורעד ייב ןיוש טלַאה תולד רעד ןעוו ,ץענ

 ןענייז ןעגנוגעװַאב ערעייז ןוא רעטַאעט ןליּפש עלהשעמ ןופ ןדלעה יד
 טביולרעד זיא'ס ביוא) קוביד סווָאגנַאטכַאװ ןופ רעגייטש ןפיוא ,טריזיליטס
 -ַאב םיוק-םיוק טרעו טרָאװ סָאד .(ליּפשייב ןשיטסינָארכַאנַא ַאזַא ןצונ וצ
 רעכַאמנצנוק ןופ רוגיפ עשילרעטסיוא ןוא עטרעגָאמעגסױא יד .טריר
 ,קלָאפ-רָאּפ ןטמעשרַאפ ןוא ןטרעגנוחעגסיוא ןשיווצ ןיײרַא טצנַאט

 ןייק ?ןיהואוו ,זירַאּפ ןופ :רע טגָאז .ןעגַאװ ןופ :ן טגערפ ןעמ;
 סופוצ םינּפ ַא ,טעשזדנַאלברַאפ ,רע טגָאז ?רעהַא ריא טמוק יװ .ןָאדנָאל
 .?ןעגנַאגעג

 םיא ןצנַאט סרעגערפ יד ,ןּפיל יד טימ םיוק טכַאמ רעכַאמנצנוק רעד
 ףלהשעמ עצנַאג'ס סָאװ ,רָאנ טשינ זיא'ס .ייז ןופ ּפָא טצנַאט רע ןוא ןגעקַא
 -רעד רעד טביילב ףושיכ ןשירעכַאמנצנוק ַא ךרוד ןוא טריזיליטס זיא
 רַאפ השעמ ַא ןוא עלהשעמ רעדניק ַא ןשיוצ ןעגנעה לָאירעטַאמ רעטלייצ
 "טיר עקיניזטסואוװַאב סָאד זיא וטפיוא רערעסערג ַא ךס ַא --- ענעסקָאװרעד
 ןַאמ רעד .ץנַאט-רשכ רענעבירשעגנָא ןַא זיא'ס ,דייר עשידיי ןופ ןריזימ
 סָאװ סָאד .ןענַאט ייז ןוא קיטפול ןרעוװ רעכַאמנצנוק רעד ןוא בייוו סָאד
 -ַאמעלבָארּפ טרָאס רעדעי ןופ טרעגָאמעגסיױא ןוא טרעצעגסיוא ןענייז יז
 ןעמירַא ןיא ןײרַא טצנַאט רדס רעד ,שלגיופ רעמ ךָאנ ייז טכַאמ קיט
 םיא טריגיריד רעכַאמנצנוק רעד ןוא טצנַאט שיט רעד .זיוה ןטמעשרַאפ
 ןופ ."רעהַא םוק ןוא ךיד קעדַאב ,לרוחב ,ונ; .רעטסיײמ:-ץנַאט ַא יו
 -םירָא עטעקַאנ יד וצ טקעד ןוא ךעטשיט טייוו ַא ּפָארַא טצנַאט עילעטס
 ,שיט ןקירעגנוה םעד ןופ טייק

 עטרישזיריד -שירעלטסניק ַא ןַארַאפ זיא קרעװ םעניילק ןצנַאג ןיא
 ןוא הגאד יד סיוא ןצנַאט עלייב הקבר ןוא הנוי םייח .עיצַאלוקיטסעשז
 טריפ ןעמ יױזַא יװ ,חסּפ טימ טוט ןעמ סָאװ ּפָאק םעד ךיז טכערב'מ
 ,זיוה ןיא בוט"םוי םעד ןײרַא

 טשינרָאג טנָאמרַאפ סָאװ ,עלהשעמ ןייב-ןוא-טיוה עויאַאנ סָאד
 ,םלוע לש ונובר רעד טפלעה ןוחטב טָאה'מ ןעוו זַא ,לַארָאמ רעד ץֹוחַא
 טָאה ץרּפ לייוו ,ןגינעגרַאפ סיורג טימ ןענעייל ךיוא טציא ךָאנ ןעמ ןעק
 -עלטסניק םענעטלעז ַא טימ טרינעצסניא םימָאטנַאּפ ןכעלרעדנואוו ןייז
 ןעניז רעכַאמנצנוק רעד ןוא בייו סָאד ,ןַאמ רעד ,ןייזטסואווַאב ןשיר
 -ומ טנעמָאמ, ַא טפַאכעגפיױא טָאה ץרּפ .ןטסעשז עשידיסח עקידנצנַאט
 ןייז טיול זיא סָאװ ,הריד ַא ןעמונעג טָאה רע ,טײקמירָא ןופ "לאקיז
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 -עגנָא ריא ןיא ןוא עקידנעעז ןשיװצ עדנילב ַא יװ ןענַאטשעג גנורעדליש
 טזייו ןײלַא עלהשעמ סָאד .תובחר רעקיטכיל ןופ ּפמָאל-ץילב ַא ןדנוצ
 סייוו'כ .ןביירש טרַא סצרּפ ןופ טייקכעלטייצ עטרעדנערַאפמוא יד ןיוש זדנוא
 רעכיז זיא ץרּפ רָאנ ,רעלטסניק רעטסערג רעזדנוא זיא ץרּפ יצ טשינ
 ןרָאי לפיוו ,גנַאל ױזַא ןבעל טעװ סָאװ ,רעלטסניק רעטסקידנעטש רעזדנוא

 טשינ רימ ןלעװ םיא טימ .רוטַארעטיל רעשידיי רעד טרעשַאב ןענייז סע
 ַא וצ תורעה ןכַאמ ,םיצורית ןכוז ,ןשטייטרַאפ ןוא ןייגטימ רדסכ ןפרַאד

 סצרּפ .םקילדעוו עשיטעגָאלָאּפַא ןלוּפליּפסױא .רעגייטש-סנבעל ןטרעדנעעג
 עשידיי סָאד טסַאפעגפיוא ךיילג טָאה רע לייוו ,ןענייש קיבייא טעוװ ןעמָאנ
 רעד וצ זיב ןפָאלרעד זיא רע .טײקידנעטשַאב ןופ ןענימרעט ןיא ןבעל
 יד ,רימ .זדנוא ףיוא טרַאװ ןוא טרָאד טייטש רע ןוא עטעמ רעטסטייוו
 ןעמַאזצ רימ ןלעטש קידנענַאּפש ןוא ,םיא וצ ןענַאּפש ,רעיוב ערעדנוזַאב

 רימ .ךיז ןיא טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,טיײקצנַאג ןייז ןופ רוטקעטיכרַא יד
 ךיז טימ טָאה ץרּפ .טנכיײצעגנָא טָאה רע סָאװ ,תומילש רעד ךָאנ ןעקנעב

 רע .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ טלַאטשעג עצנַאג סָאד טלעטשעגרָאפ
 ןרעטסומ ןפַאשעג קיניזטסואווַאב ןוא טצעזעגקעװַא ךיז טפָא ץנַאג טָאה
 "ידיי רעלופטרעוו ,רעקידוועליײיטסיוא ןַא ןופ קנַאדעג ןייז ןרירטסוליא וצ ידכ
 .ןליפ שרעדנַא ןוא ןייז שרעדנַא ןופ ,טייקשירעפעש רעש

 םעד טרָאד ךיוא ןעמ טליפרעד ,תונורכז סצרּפ גָאט-וצ-טנייה ןעמ טנעייל
 סָאװ ,ףושיכ ןקידװעליּפש ַא ןפַאשעג טשינ טָאה סָאװ ,רעכַאמנצנוק ןופ ףושיכ
 ,ףושיכ ַא רָאנ ,שינעדנעלברַאפ ַא זיולב זיא ןוא טנירעצ ,טדניוװשרַאפ
 ןקיטפַאה ַא -- רוטַארעטיל עשידיי עצנַאג יד טקיטכילעגפיוא טָאה סָאװ
 -נצנוק ןופ רדס רעשירַאדנעגעל רעד ןעוועג זיא'ס קיטפַאה יוװ ,ףושיכ
 טסיג ןייו רעד ,ךיז טלשירק ןוא ןכערבּפָא ךיז טזָאל הצמ יד .,רעכַאמ
 סָאװ ףושיכ רעד ךיוא .ןרירנָא ךיז ןזָאל סנשיק יד .תוסוכ יד ןיא ךיז
 ןפַאשעג טָאה רע ליױו ,טבעל ןוא ןרירנָא ךיז טזָאל ןפַאשעג טָאה ץרּפ
 ,ןטרעו עקיטפַאה

 טָאה סָאװ ,רעלטסניק רעקיבלעז רעד זַא ןעמ טעז תונורכז ענייז ןיא
 ןוא ןרָאװעג ןריובעג טשרע טלָאװ ןושל'ס יו ,שידיי ןעלדנַאהַאב טנעקעג
 --- ןפיל יד טרירַאב םיוק רעטרעוו עטירבעגסיוא-טשרע יד טימ טָאה סָאװ
 "עג ךיוא טָאה ,ןגיוא יד רַאפ ןָאטעג ץילב ַא םיוק -- ןכַאמ וצ הכרב ַא
 ,עטכייפ ןייק טשינ ןענייז רעטרעוו ענייז .ןושל עשידיי'ס ן'חומ'רַאפ טנעק
 יז ןעק ןעמ סָאװ רעטרעוװ ןענייז'ס רָאנ ,עלַאטנעמיטנעס ןוא עקישטילג
 ןעמ ןעק רָאנ טשינ ןוא ,ןעז ןוא ןרעה רָאנ טשינ ,ןטכַארט ךיוא ןיוש
 טימ ,ןטכַארט וצ ףיוא גייצעג יו ןצונ ייז ןעק ןעמ רָאנ ,ןטכַארט ייז
 סעלעדנעמ טימ ,ןכַאל ןוא ןדער קַאמשעג ןעמ ןעק רעטרעוו סמכילע םולש
 סצרפ טימ טשרע ןעמ ןעק ןטכַארט רעבָא ןהריקח ןעמ ןעק רעטרעוו
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 ןעמ רָאנ ,שידיי סצרּפ טימ ןעמ ןעק ןטכַארט רָאנ טשינ ןוא .רעטרעוו
 ןַא זיא טרָאװ ַא ןרעטַאלפ ןוא ןעילפ ןטכַארט קנילפ ןוא שינֹואג ןעק
 ןוא ,קנַאדעג ַא וצ ךרדה תציפק ַא ןעצ עטגָאזרעד טשינ ףיוא גנוזײװנָא
 ,םכח:דימלת ַא ןופ שטיינק רעד ךיז טלצנור טרָאװ ןוא טרָאװ ןשיווצ
 ענייז טקידײלַאב טשינ לָאמנײק טָאה דיי רעשידיסח-שיליוּפ רעד ץרּפ

 רענעייל ַא וצ טדערעג טָאה רע רָאנ ,"ןײרַא ליומ ןיא ןגייל, טימ רענעייל
 חוכ םעד טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ןוא ןליּפשטימ טנעקעג םיא טימ טָאה סָאװ
 .טרָאװ ַא ןייטשרַאפ וצ ןוא קנַאדעג ַא ןטכַארטרעד וצ

 ןביירש וצ ןביוהעגנָא טָאה סָאװ רעד ,שטנעמ"סקלָאפ רעסיורג רעד
 סָאװ ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי עטרעגנוהעגסיוא יד וצ תונמחר סיוא ,שידיי
 טָאה סָאװ ,גנודליב ןוא עיצַאזירַאלוּפָאּפ ןופ געוו ןפיוא ןעמונרַאפ ךיז טָאה
 ןעגנולדנַאהּפָא עכעלטפַאשנסיװ ןבירשעג ןוא לברַא יד טרעשַאקרַאפ ןיילַא
 תונורכז ענייז ןיא זיא ,רעציטש .רד ןעמָאנ ןרעטנוא ,ןעגנוטעברַאַאב ןוא
 ןעו טָאה רעביירש ַא סָאװ ,םלוע ןטסנעש םעד ןופ טלגנירעגמורַא ןסעזעג
 רעכיילג ַא יװ טדערעג רענעייל ןייז וצ טָאה רע .טכַארטעגסיױא זיא סע
 עירָאטידיױא ןייז ביוא ,טרָאּפשעגנײא טשינרָאג ייז טָאה רע ןוא עכיילג וצ
 -יטּפָא רעד ןעוועג סע זיא ,עטכַארטעגסיױא ןַא ןעוועג זיא תונורכז יד ןופ
 ץנַאנָאוער רעד ןיא ןביולג רעפיט רעד ןֹוא רעלטסניק ןסיורג ַא ןופ םזימ
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 ענייז ןבילברַאפ זיולב טלָאװ ןבירשעג טָאה ץרּפ סָאװ ץלַא ןופ ןעוו
 םעד ןופ דליב קיטסייג ַא ןפַאש טנעקעג ךיוא ךיז ןעמ טלָאװ ,"תונורכז?
 ןייז ףיוא ּפָארט רעד .רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ רעטָאפ
 ןופ ּפָאקסָאדײלַאק ַא ןיא ןרָאװעג טלבריוורַאפ קידנעטש זיא ןבעל ןגייא
 טניימ ןבעל שידיי ןוא ןטכַארט זיא ןביירש ןוא ןטכַארט זיא ןבעל ,ןטכַארט
 -רַאפ טָאה רעטכַארט רעשידיי רעפיט ןוא רעסיורג רעד .ןטכַארט שידיי
 יד ,טײהנעגנַאגרַאפ עשידיי יד :קרעוו-טסנוק ץנַאג ןוא סיורג ַא טכַארט
 רעקידנעײנַאב ךיז ,רעקיבייא ןַא ןופ ןענימרעט ןיא ,טייקיטציא עשידיי
 ןעמעשרַאפ טשינ לָאמנייק עטַאט רעד טעװ רַאפרעד .טפנוקוצ רעשידיי
 רעטסטייו רעד זדנוא ןופ ןייז וליפא ןיוש טעװ רע ןעוו ןוא ,רעדניק ענייז
 ,ךעלקינייא-רוא-רוא עטסטייוו ענייז ןעמעשרַאפ טשינ ץלַא רע טעװ ,עדייז
 ךיז ןוא םיא טימ ןסיורג ךיז ,םיא טימ ןייז סחיתמ לָאמעלַא ךיז ןלעוװ סָאװ
 -םוי םעד ,ןכעלרעייפ םעד ,דיי ןצלָאטש םעד ,םיא .ןעמָאנ ןייז טימ ןסיורג
 -םיל רעד ןופ סעילַאס עטטנעש יד ןיא ןריפניירַא ןלעו ןעמ טעװ ,ןקידבוט
 ,םיא ןופ ןעמַאטש רימ : ןגָאז ןוא טפַאשלעזעג רעטסקיט

 -טע רעדָא םכילע םולש ,עלעדנעמ ךעלטייז עכעלטע טנעייל ןעמ זַא
 תחנ םעד טימ ןעמַאזוצ זַא ,ןייא דלַאב ןעמ טעז ןגורפ ןופ רעדיל עכעל
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 טייקסיורג רעד רַאפ גנורעדנואווַאב רעד טימ ןעמַאזוצ ןוא רעטרעוו יד ןופ
 ,ןשטײנקרעטנורַא ןיוש רשפא ףרַאד ןעמ סָאװ ,סעּפע טימ ןיֹוש ךיז טּפעלש
 יד .ןרעשמורַא רעדָא ןגיוברַאפ לסיבַא ףרַאד ןעמ סָאװ ריּפַאּפ טלַא יו
 ןיש ןעמ ףרַאד ואו:טינ-ואו רעבָא ,עקיטכיל ץלַא ךָאנ ןענייז תויתוא
 -פיוא רָאג רעדָא ,רעזעלג-רענעלקרַאֿפ לָאמוצ ,רעזעלג-רעסערגרַאפ ןָאטנָא
 ַא ןעגנירּפשרעבירַא ,הקספה לקיטש ַא ןכַאמ ןיוש זומ ןעמ .,ןלירב-רעלק

 רעבָא ןכערבנייא םייב טלַאה סָאװ ,לקירב טליופעגכרוד ןוא ךעלרעפעג
 ,קירוצ רָאי קיצפופ טימ יו ,רעדנואוו ןבלעז ןטימ טנייה ךיז טנעייל ץרּפ
 טימ טריציפימומ טייקשיטייצרַאפ יד וליפא טָאה רע לייוו ,רַאפרעד ץלַא ןוא
 יז טלַאפעצ טײקטרַאװקרַאפ-ןוא-טרַאדרַאפ ריא ןיא זַא ,םימשב עכלעזַא

 ןופ טנַאה יד ךיז טליפ רענייז הרוש רעדעי רעטניה .,ענכָארּפ ףיוא טשינ
 רע .טפנוקוצ רעד רַאפ ךיוא טרעטסיימ סָאװ ,רעביולג ַא רעטסיימ ַא
 יז ןוא רעדניק-סקלָאפ ענייז טעדליבעג טָאה סָאװ ,רערעל-סקלָאפ רעד

 עוויטימירּפ יו טלדנַאהַאב טשינ לָאמנייק ייז טָאה ,ךעלהשעמ טלייצרעד
 ,קירב יד ןעז וצ לוע םעד טגײלעגפױרַא ייז ףיוא טָאה רע רָאנ ,רעגנַאפנָא

 זַא ,טגנַאלרַאפ ייז ןופ טָאה רע ,טפנוקוצ רעד וצ רעבירַא טפרַאװ רע סָאװ
 ,קנַאדעג ןופ קסַאילב-רעסעמ רעדעי ןוא שטנואוו רעדעי ןּפַאכ ןלָאז ייז

 ןשירעלטסניק ןצנַאג ןייז ןיא זַא ,ץרּפ ךיז טגָאלקַאב תונורכז יד ןיא
 ןטנירגעצ ןוא ןטילבעצ םעד רַאפ גיוא ןייק טשינ רע טגָאמרַאפ תוהמ
 עלעסיב ןיילק ,ןיילק ַאק זיולב ןעזעג טָאה רע .רוטַאנ רעד ןופ שַאזייּפ

 רעביא .ןדָאב ןשידיי ןופ טייקינייטש רעד טימ ףיוא סע טרעלק רע ."רוטַאנ
 ,םיוב ןטנקירטרַאפ ַא ,למיה ןשידיי ַא טנרעטשעגסיוא רע טָאה ןדָאב םעד
 ענייז ןוא טילבעג רדסכ טָאה רענייז חומ רעד רעבָא .םענורב ןקירעיורט ַא
 טָאה טקוקעג טָאה רע סָאװ ץלַא ףיוא ,טרעטעלבעג ךיז ןבָאה ןעקנַאדעג
 רָאנ ,ןטַאט-רוא ןשירַארעטיל ַא ןופ טשינ ,ןגיוא עלעיַאר טימ טקוקעג רע
 סָאד ןעזעג רע טָאה רָאנ טשינ ןוא ,רעלטסניק ןקיטײזלַא ןַא ןופ ןגיוא יד טימ
 .רעלטסניק-טלעוו ַא ןופ ןגיוא יד טימ רָאנ ,ןגיוא עשידיי טימ ןבעל עשידיי

 ןייק ןעועג טינ טייצ ןייז רַאפ וליפא ןענייז ןעמזיאעּפָארײא סעצרּפ
 -עגסױרַא טָאה סָאװ טייקידנעװטיונ ַא רָאנ ,ךעלעבירג-ןח עשיטעקָאק
 ךיז טצונַאב ץרּפ ןעו .ןענימרעט ענרעדָאמ ןיא ןטכַארט ןייז ןופ טלעווק
 -שירּפ ןייק טשינ סע זיא ,"עיפַארגָאּפָאט עקיזיירג , יו קורדסיוא ַאזַא טימ
 סָאװו עטסכעלטקניּפ ןוא עטסעב סָאד רָאנ ,טייקטנרעלעג-ליואוו ןופ קישט
 עטוג טניימ עזָארּפ זַא קורדסיוא סעשזדירעלָאק .ןגָאז טנעקעג טָאה רע
 רעטסעב ןיא רעטרעװו עטסעב עיזעָאּפ ןוא גנונעדרָא רעטוג ןוא רעטרעוו
 טָאה עץזָארּפ ןיא ךיוא לייו ,םיא ףיוא לח ןעוועג טשינ זיא ,גנונעדרָא
 ןופ ןיז ןיא טשינ ,גנונעדרָא רעטסעב ןיא רעטרעוו עטסעב טכוזעג רע
 ןצונ וצ ףירגַאב ןשיטסישזַאמיא ןקידרעטעּפש ןיא רָאנ ,ךיז ןענייפסיוא
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 ןטסעב ןטייווצ ןטימ ןקידירפַאב ךיז טשינ ןוא טרָאװ עקיטכיר-טשרע סָאד
 .טנַאה רעד רעטנוא טמוק סָאװ ,טרָאװ

 ליטס רָאנ טשינ זיא ,"תונורכוא ענייז ןופ ליטס רעטריצילּפמָאק רעד
 ענייז טרירװַאטסער ץרּפ ןעוו .ןעקנַאדעג ןֹופ ליטס ךיוא רָאנ ,ןביירש ןופ
 יד ןוא ,"ןפַאשַאב טלעװ יד טָאג טָאה סָאװ ךָאנ; ןופ תוריקח עטשרע
 ,,היחפ רעד רַאפ קערש םעד ,"ןױשרַאּפסנַאמ-היח; רעד ןופ גנוכַאװפיוא
 עלַא יד טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןֹופ ןעּפ רעד טימ טינ סע רע טלייצרעד
 ןקיאורמוא ןַא ןופ ןעּפ רעד טימ רָאנ ,לָאמ ןטשרע םוצ טקעדטנַא תוריקח
 סָאװ ,תוריקח ןופ דלַאװ ןדליוו ןיא ,טרָאװ ענעגייא'ס טכוז סָאװ ,רעלטסניק
 | ןטייצ עלַא ןוא תורוד עלַא ןופ רעלטסניק טעשטומעג ןבָאה

 ץרּפ זיא ןטכַארט ןופ גנַאזעג םעד רַאפ ןושל'ס ןפַאש ןופ טכיזניה ןיא
 םיא רַאפ רעלעטשטפירש רעשידיי ןיק .רעפעשַאב רעד שממ ןעוועג
 טָאה רע יו ,חומ ןשידי םעד טכעלדליברַאפ טשינ יװַא ךָאנ טָאה
 רַאפרעד ןוא ענעגייא ןַא ןעוועג ללכב זיא טייקכעלדליב ןייז .ןָאטעג סָאד
 -שינעסעגרַאפא יוװ קורדסיוא ַאזַא ןענעייל וצ היחמ ַא טנייה ךָאנ זיא
 טָאה ןלַאפעגניירַא ריש זיא רע ןיהואו ןענורב ןיא זַא רעדָא ,"לרעסַאוװ
 ןעניפעג וצ ידכ ןכוז גנַאל ןעמ ףרַאד ןצרּפ ייב ."לכיײמש-רעסַאווא ַא טבעוושעג
 -נייא םעד טרעגָאמעגסיוא וליפא רע טָאה לָאמטּפָא ,קורדסיוא ןלַאנַאב ַא
 טשינ ףרַאד ןעמ ןוא .טעטילַאנַאב ןופ ןפיױלטנַא ןקידרדסכ ןיא טלַאה
 דיל-סקלָאפ רעזדנוא ןעוו ,טייצ רעד ןיא טבעלעג טָאה ץרּפ זַא ,ןסעגרַאפ
 ןענייז רעטכעלעג שידיי ןוא רעיורט רעשידיי ןעוו ,טלקניפעג ךָאנ טָאה
 עקידנטיײדַאב ץנַאג ןליפא ןֹוא ,ןקנַאלב עשיטסיליטס עטיירג טימ ןעמוקעג
 טָאה סָאװ ץלַא ,ןבירשעגניײרַא ןקנַאלב יד ןיא ןבָאה רעלטסניק עשידיי
 ןטיירג ןופ ןעמענ טזָאלעג ךיז

 רבחמ רעד ,ןטיירג ןופ ןעמענ טלָאװעג טשינ לָאמנייק טָאה ץרּפ רָאנ
 רעמ רעבָא ,קלָאפ סָאד טכוזעג טָאה סעטכישעג עכעלמיטסקלָאפ יד ןופ
 .רעיוא-סקלָאפ טלדייאעגסיוא ןַא טכוזעג רע טָאה ליומ-סקלָאפ ַא יװ
 טָאה ץרּפ רעבָא ,ןײרַא ליומ ןיא קלָאפ םעד טקוקעג טָאה םכילע םולש
 ןטכַארט שידיי ךיוא זַא ,רע טָאה ןזיװַאב ןוא רעוא סקלָאפ םעד טניושעג
 ,םטיר ןשידיי ןקיטרַאנגײא ןַא טגָאמרַאפ

 ַא ןופ עמיטש ַא רע טרעדליש תונורכז עטנָאמרעד ןיוש יד ןיא
 .ןָאט ןָא ,ליוה --- עמיטש ַא :טייהדניק ןייז ןיא טנָאקעג טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ
 "דניק יד ןרעדליש טשינ עקַאט ליוו רע ,געוו םעד ךיז רע טפיולרַאפ דלַאב
 ,רעלטסניק םענעסקָאװרעד ַא ןופ םירישכמ עטפיירעגסיוא יד טימ טייה
 ךיז ןעק רע רעבָא ,רערינָאזער ןכעלטנגוי םעד ןופ םעט םעד ןבעג ליוו רע
 ןבלעז םעד ןגעו רע טלָאװ טנייה זַא ,טקרעמַאב רע ןוא ןטלַאהנייא טשינ
 ,"ברַאפ ןָא עמיטש ַא; טגָאזעג לוק
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 -נגייא ןַא ףיוא טכַאמעגכרוד ץרּפ טָאה ךלהמ ןשירעלטסניק םעד טָא
 ,ברַאפ ךיוא ןעמוקעגוצ ןצרּפ זיא לוק ןופ ןָאט םוצ ,ןפוא ןשידיי ןקיטרַא
 -עג רע טָאה ברַאפ ןוא ןָאט טימ .ברַאפ ןגָארקעג טָאה ןָאט רענעגייא ןייז
 רעד לייו ,ןגָארקעגוצ רע טָאה ברַאפ ןוא .ןבעל ןשידיי ןגעוו טדער
 ןבָארגעג טניימ סָאװ ,רעכעה ןוא רעכעה ןסירעג רדסכ ךיז טָאה רעלטסניק
 טרירַאב טרָאװ ןעוו ,םימָאטנַאּפ רעכַאמנצנוק ןופ .רעפיט ןוא רעפיט ךיז
 "ןואךָאט רעד וצ זיב ,דייר ףיוא ןכייצ ַא םיוק ןיא ןוא ןּפיל יד םיוק
 ןכייצ ַא ךיוא ןיוש זיא טרָאװ ןוא חומ ןיא טגניז שידיי ןעוו ,האנה ברַאפ
 -טרעדליברַאפ יד רָאנ ,קנַאדעג ןופ גנוצעזרעביא ןַא טשינ ,קנַאדעג ףיוא
 ,קנַאדעג ןופ טייק

2 

 "וקעג ךיילג ץרּפ זיא ,"שינָאמ; -- עמעָאּפ רעטשרע ןייז טימ
 טכַארבעג םרָאפ דיל ןיא טָאה סָאװ טעָאּפ ַא .רעקיגוצ-סיורג ַא ןעמוק
 עמעט רעד ןופ טייקנעמונעג יד וליפא .עװנַאק רעטיירב ַא ןופ הרושב יד
 סָאװ ,רעלטסניק רעקיגוצ-סיורג ַא ןענישרעד זיא'ס זַא ,תודע ןַא ןעוועג זיא
 עקיבייא ןגעוו ןעגניז ךיוא ןעק שידיי זַא ,ןזייוװַאב טלָאװעג ךיילג טָאה

 רעקילײה רעד ,עמָאנ רעטרעטסעלעג סטָאג ,טָאג ,תיליל .ןעמעלבָארּפ
 טימ םינּפ לא םינּפ ןרָאװעג טכַארבעג זיא רע ןעוו ,ןלַאפעג זיא סָאװ
 קירוצ טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא רעביא טימ ןיוש ךיוא ןענייז סָאד --- ןויסנ
 ךיז ןבָאה ייז טימ סָאװ ןוויטָאמ רעבָא ,ןוויטָאמ עטנַאקַאב-ליואוו ןעוועג
 .תוחומ עסיורג ןוא רעלטסניק עסיורג טליּפשעגמורַא

 טשַאררעביא שידיי ףיוא גנילטשרע ןייז טימ טָאה ץרּפ רעטכיד רעד
 "עג טוג זיא דיל סָאד ,ןָאט ןכייר ַא טימ ןוא םרָאפ ןיא טייקטינעג טימ
 ןופ גנורעדנע רעד טיול ךיז טייב רע רעבָא ,ךיז טרעדנע םטיר רעד ,טיוב

 -נעעג רעדנֹוזַאב רעדעי וצ טסַאּפעגוצ שילַאקיזומ זיא ןוא גנומיטש רעד
 ןכעלשטנעמ ןופ םטיר וליפא טגָאמרַאפ ?שינָאמ , .,עיצַאוטיס רעטרעד
 "רעניא ןַא ןעמעָאּפ ערעסערג ןיא טייהנטלעז ַא זיא סָאד סָאװ ,גָאלַאיד
 סָאד רעבָא ,ָאדנעשטשערק ַא וצ עמעָאּפ יד טביירט טייקיאורמוא עכעל
 טגָאי סָאװ טעּפמיא םעד ןיא ןָאט ןשיּפע בירקמ טשינ זיא דיל עטיירב
 טכַאמעג "שינַאמ, ןופ ןבָאה תולעמ עלַא יד טָא ,סקַאמילק םוצ דיל סָאד
 ,לַאירעטַאמ ןשירעליּפש-שירָאטַאמַאלקעד ןטנכייצעגסיוא

 סָאװ ןזורעפ יד ןוא טייקכעלגנירדוצ ריא ןיא שירעפיטש זיא תיליל
 ,קיטָארע רעטכע ןַא טימ ןעגניז ,טײקשיטעקָאק ריא וצ טעמדיוועג ןענייז
 ,גנוניישרעד עכעלנייועגרעסיוא ןַא ןעועג טייצ רענעי רַאפ זיא סָאװ
 ןוא שילרעטסיוא ןענייז "ןרינַאקנַאקא ןוא "ןריציזומ, יװ ןעמַארג עכלעזַא
 -שרעדנַא ףיוא ןכוזרַאפ ןעוועג ייז ןענייז קירוצ רָאי קיצפופ עכעלטצ טימ
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 -עג טָאה ץרּפ ליכשמ רעקיטלָאמעד רעד .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא טייק
 יגונעת ףיוא ןקניװנָא טפרַאדַאב רע טָאה ןוא טרָאװ עקיטכיר סָאד טכוז
 ןוא ץנַאט-ךיוב םענעסַאלעגסיױא םוצ ןפָארטעג וליפא רע טָאה הוה םלוע
 יו ןפלָאהעגסױרַא טימרעד ךיז ןוא ,ןַאקנַאק טרָאװ עכעלטקניּפ סָאד טּפַאכעג
 רעדָא ,"דלָארַאה דליישט , טימ ?שינָאמ; ןעמ טכײלגרַאפ ,םַארג םוצ ברעוו ַא

 יָאֹּפ ןיא ּפָא טשינ טייטש עמעָאּפ סצרּפ זַא ןעמ טעז ,"ןיִגעינָא ינעגוועיא
 טרָאפ זיא עמעָאּפ יד ביוא .רוטלוק רעשיטעָאּפ ןיא וליפא ןוא חוכ ןשיטע
 טָאה עיזעָאּפ ןיא סָאװ ,רַאפרעד סע זיא קרעוו סיורג ןייק ןרָאװעג טשינ

 טייקשירעכַאמנצנוק עקיטפַאה רעדָא ,טיײקיטפַאהרעבױצ יד טלעפעג ןצרּפ
 לסיבַא ןייז ןפרַאד תורוש עשיטעָאּפ עטסרָאלק יד וליפא .עזָארּפ ןייז ןופ

 טיײקרָאלק יד .ץלַא ןעז ןענעק טשינ ייז ךרוד לָאז ןעמ ידכ ,טכיוהרַאפ
 ךעלטנגייא זיא עיזעָאּפ ,טיקטרעלקרַאפ ןופ עיסנעמיד יד ןגָאמרַאפ ךיוא זומ
 -רַאפ ץרּפ טָאה טייקרָאלק עטרעלקרַאפ יד טֶָא ,טייקרָאלק עטרעלקרַאפ

 זיא טרָאװ שיטעָאּפ ןייז רעבָא ,עוָארּפ ןייז ןיא סָאמ רעכייר ַא ןיא טגָאמ
 -ָאירַאמ ןיא ןבירשעג ןעוועג טלָאװ עמעָאּפ עצנַאג יד ןעוו .טלוב וצ ןעוועג

 ןופ ,ךעלסינ יו ךעלזייה , --- גנורדליש רענעגייא ןייז ןופ לסילש ןשיטענ
 -ַאּפ עטסערג יד ןופ ענייא טַאהעג ךיז רַאפ רימ ןטלָאװ ,"ןטלעצעג תומש
 -יד ןיא ןבירשעג זיא "שינָאמ , רעבָא ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןעמע
 ."םיולע טעשַאּפ ןעמ ,םינבר ןסקַאװ סע; -- ןופ ןָאט ןשיטקַאד

 ןיא רָאנ טשינ זַא ,ןכייצ רעקידיירפ ַא ןעוועג ?שינָאמ,, זיא יוװ ייס
 רעלטסניק ַא רָאנ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא חוכ רעיינ ַא ןעמוקעגוצ
 רע סָאװ ,טימרעד געװ םעד טכַאמעג רעוש ערעדנַא ןוא ךיז טָאה סָאװ
 ןכַאילש עטסטייו יד טנכייצעגנָא רוטַארעטיל רעשידי רעד רַאפ טָאה
 -רעביא ןַא .רעטעּפש ןעמוקעג ןענייז ילפ ןוא טייקפיט ,טייקטיירב ןייז
 ןָא ןעועג ךָאנ זיא םיטש ןייז .טַאהעג ךיילג לוק ןייז טָאה ןָאט ןקידנגייצ

 טייקשירעלעפַאב עשיטעטסעיַאמ יד טגָאמרַאפ ןיוש טָאה יז רעבָא ,ברַאפ
 .רעטסיימ ַא ןופ

 ,עטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ןייק טשינ ביוא "שינָאמ, זיא סָאװ רָאנ
 ַא יװ ןעניישרעד ןקיטרַאצילב ןייז ןֹופ ,ביוהנָא םייב ךיילג טָאה ץרּפ סָאװ
 -קרעמ זיא'ס ?רעגייטש ןייז ףיוא ןלייצרעד ןעמונעג ,רעטכיד רעשידיי
 -עג ךיז ןיא דלַאב טָאה ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ךַאז רעדעי יו קידריװ
 זיא רע ,דנַאטשוצ ןשינָאירבמע ןַא ןיא לָאמטּפָא םגה ,טיײקצנַאג ןייז ןגָארט
 רעכיג זיא רע .רעשזדנָאלב ַא ןטלעז רעייז רעבָא רערעטעלק ַא ןעוועג
 וצ ואוו טסואוועג ליואו רעייז טָאה רע .רעניפעג רעקידרדסכ ַא ןעוועג
 רעסיוא ןוא םיא ןיא ,תורצוא עלַא ןטלַאהַאב ןגיל סע ואוו ןוא ןעשזדנָאלב
 ,רעפַאשַאב ַא יװ רָאנ ,רעפעש ַא יו ןעמוקעג רָאנ טשינ זיא ץרּפ .םיא
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 "סיזקע טשינ םיא זיב טָאה סָאװ ,טלעוו ַא ןופ רעפַאשַאב רעשירעלטסניק ַא
 ,טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןשידיי ַא ןפַאש ןעמוקעג הליחתכל זיא ץרּפ ,טריט

 "ער-טייצ רעיינ רעד טייז ,רעבָא ,לַאסקָאדַארַאּפ ןעגנילק רשפא טעוו'ס

 ןענייז רעכיג .רעטרעדנוהרָאי ענעגייא ןייק טַאהעג טשינ ןדיי ןבָאה ,גנונעכ
 .רעטרעדנוחרָאי עטנכערעג-טייצ ערעדנוזַאב יד ןֹופ תונברק יד ןעוועג ןדיי
 ןבָאה עינַאּפש ןיא עכָאּפע רענעדלָאג רעד ןופ םַאנסיוא רעכעלגעמ רעד טימ
 רעד טימ םיפתוש עכיילג יו ,סעציײלּפ יד ףיוא טייצ יד ןגָארטעג טשינ ןדיי
 ַא ןעוועג ןדיי רַאפ זיא טרעדנוהרָאי רעדעי .גנורעקלעפַאב רענײמעגלַא
 ןדיירפ ענעקָארשרעד ערעדנוזַאב ,ענעגייא טימ ,רַאמשָאק רעקירעי-טנזיוט
 ,ןדייל ןוא

 גנוטיירגוצ רעקיטפַאהרעביפ ןייז טימ טרעדנוהרָאי רעטנצניינ רעד
 עמַאס רעד ,רעטסקיאורמוא עמַאס רעד ןעוועג זיא ,ןטסקיצנַאװצ ןרַאפ

 ,עיצַאזיליווװצ רעכעלשטנעמ רעד ןיא רעטסקידוװעריר ןוא רעטסקידנכוז
 ןופ רעגנוה ןסיורג םעד טכַארבעג טָאה טרעדנוהרָאי רענעגנַאגרַאפ רעד
 "עג טָאה רע .סנקלָאװ יד וצ ךיז ןגעוורעד עכעלשטנעמ סָאד ןוא טסייג
 ןוא טגערפעג ,ביולג ןיא ךיז טפיטעג ,טביולגעג .טרעטסעלעג ,ןעגנוז
 םעד ןופ םזיטנַאמָאר םעד ךָאנ .סרעפטנע יד ןיא ךיז טלבירגעג ,טגערפעגּפָא

 ןופ גנופיטרַאפ רעד טימ ןעמוקעג רעטנצניינ רעד זיא טרעדנוהרָאי ןט8

 רעד ,ןעמעלבָארּפ עסיורג ןופ גנוטלַאטשעג רעד טימ ,ןײזטסואווַאב ןלַאיצָאס
 ןעוועג םיא ןיא זיא'ס ןוא סקַאמילק ַא וצ ןפָאלעג זיא טרעדנוהרָאי רעטנצניינ
 םוצ תוחוכ עלַא טימ ךיז ןגָאי ןיא טעּפמיא ןוא גנַארד ַא ןופ סעּפע
 רעשירענָאיזיװ רעד .םוינעלימ רעד ןייז טלָאזעג טָאה סָאװ ,ןטסקיצנַאװצ
 "וצ רעשיטעָאּפ-שיאיבנ רעד ןייז טפרַאדעג טָאה טרעדנוהרָאי רעטנצניינ
 גנולגילפַאב ןוא גנוביוהרעד רעד וצ ,שטנעמ ןופ הלואג רעד וצ רעטיירג
 גנוקיטסייגרַאפ ןוא טסייג ןופ גנופוגרַאפ רעד וצ ,טסייג ןכעלשטנעמ ןופ
 ,טָאגשטנעמ ןופ זעטניס ןכעלרעדנואוו םוצ ,ףוג ןופ

 ענייז ךרוד טדערעג טרעדנוהרָאי רעטנצניינ רעד זדנוא וצ טָאה ױזַא
 -ָאטסָאד ,יָאטסלָאט ךרוד : טסייג ןופ ןשטנעמ ןוא ןרָאטּפלוקס ,רעלָאמ ,ןטעָאּפ
 ,ףָאהנעמַאז ,ןַאזעס ,ָאלָאז ,יסויבעד ,ענייה ,סקרַאמ לרַאק ,ןעדָאר ,יקסוועי
 ןכעלטלעוו ַא ןופ טקודָארּפ ַא ןעועג זיא לצרעה .רד ךיוא .ןָאסידע ןוא
 ןעװעטַארוצסױרַא ךוזרַאפ ַא ןעוועג זיא גנואעז ןייז .טרעדנוהרָאי ןטנצניינ
 .טרעקעגנָא טשינרָאג ייז טימ ךיז טָאה סָאװ ,טרעדנוהרָאי ַא ןופ ןדיי

 עלַא .טסייג ןכעלשטנעמ ןופ טנַאגַאּפ רעכעלרעדנואוו ַא ןעוועג זיא'ס |
 ןוא שטנעמ ןופ ןָאפ יד ןגָארטעג ץלָאטש ןוא סיוארָאפ טנַאּפשעג ןבָאה
 סָאװ ,ןענעק רימ ביוא ,ןסעגרַאפ לייו ַא ףיוא רימָאל ,טייקכעלשטנעמ
 ןענימרעט ןיא ןטכַארט רימָאל ,םולח ןסיורג םעד ןופ ןרָאװעג זיא סע

 .טעטיצירטקעלע טימ ןדָאלעג ןעוועג זיא סָאװ ,טרעדנוהרָאי ןסיורג ָא ןופ
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 ןוא טכיל שירטקעלע סיורג ַא ןדנוצעגנָא עקַאט רע טָאה ףוס םייב ןוא

 טימ טלעװ רעד ןופ ךעלעקניוו עטסטייוו יד ןיא ךשוח םעד טוימשעגכרוד
 רעירפ ןיא סע ןעו זיא סע יװ ,טכיל שיזיפ רעסערג ַא טימ ,רוא יהי ַא
 ןופ ןרָאװעג ןעמונעגסיױרַא זיא טכיל ענעטלַאהַאב סָאד .ןרָאװעג ןעזעג

 "נײרַא טיירג ןעועג שטנעמ רעד זיא טכיל ןסיורג םעד טימ .,סָאטרעטופ
 ןוא לּפמעל סנָאסידע סַאמָאט טימ .טרעדנוחרָאי םעיינ ןיא ןענַאּטשוצ
 טרישרַאמ טלעוו יד טָאה ,סקרַאמ לרַאק יוװ רעזייווגעוו ַא ןופ טכיל םעד טימ

 ןטסקיצנַאװצ םוצ -- רעטרעדנוהרָאי עלַא ןופ ןיורק םוצ

 "רַאפ ַא ,שפנה ןובשח ןסיורג ַא טכַארבעגטימ טָאה רעטנצניינ רעד
 גנוטיײרבנָא ןַא ןוא ןטרעוװ ןופ גנוצַאשרעביא ןַא ,עיזיווער עכעלרעניא עטפיט
 ָאמָאה ַא סיוארָאפ ןענַאּפש וצ ןייז יואר לָאז רע ידכ ,שטנעמ ןימ ןופ
 טייצ רעד וצ -- טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ ףירגַאב ַא ךיוא -- סנעיּפַאט

 .בוט ולוּכ ןופ

 טשינ טָאה סָאװ ,קלָאפ עקיצנייא סָאד ןעוועג ןענייז ןדיי יד רעבָא
 סרעטסיימ עסיורג יד ףיוא טקוקעג טשינ ,טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןייק טַאהעג
 זיא ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןיא ןֹזיווַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,טרָאװ ןשידיי ןופ
 "ַארט רעד טימ טלגָאלעגנָא ןעוועג טשינ ןבעל עשידיי עצנַאג טָאד רעבָא
 ןוא רעביפ רעד טרעיעג טשינ ןבעל ןשידיי ןיא טָאװ'ט .טפאשקנעב רעשיג
 ,טרעדנוהרָאי ןשירעקיאורמואַאב ןוא ןקיאוומוא םעד ןופ טעטיצירטקעלע יז

 ןגעו טָאדקענַא רעשינַאקירעמַא רעקירעיורט רעד ךיז טנַאמרעד'ס
 ַא ןיא טעברַא ןכוז טנעה עטנוזעג יד טימ ךעבענ טמוק סָאװ ,רעגענ םעדז
 ,קידייל ןענייז סענעשעק יד .טשינ רע טגירק טעברַא ןייק ,לטעטש דמערפ
 עלעירטסודניא עצנַאג סָאד ןָא טביוה לָאמַאטימ .טרעצנָאק טיג ןגָאמ רעד
 טייטש רעגעגנ רעד ,גָאטימ ןופ ףייפ רעגײזַא-ףלעווצ םעד ןפייפ וצ לטעטש
 סָאװ ,רעטעברַא רעטרעדנוה סיוא ןעייּפש ןקירבַאפ יד ,רעטמעשרַאפ ַא
 ,ףייפ ןקידנצלירג םעד טרעה רעגענ רעקירעגנוה רעד ,ןסע םוצ ןרישרַאמ
 : טגָאז רע ןוא ךעלקיטש ףיוא ןגָאמ םעד שממ םיא טדיינשעצ סָאװ

 ."קַאלק'ַא װלעװט 'סעשזד ימ רָאפ .ידַאבירװע רָאפ םייט שטנָאל ,קַאלק'ָא וולעווט ,

 ןקידגרישרַאמ ליפ ױזַא טימ ןעגנוזעג טָאה טרעדנוהרָאי רעטנצניינ רעד
 זיולב ,"קַאלק'ַא ולעװט סעשזד, ןעוועג סע ןיא ןדיי רַאפ רעבָא ,טעּפמיא

 "וצ "םוי ה"ב; םוצ ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןדיי עכעלטלעוו יד וליפא .עטָאד ַא

 קיטסייג טבעלעג טשינ ןבָאה ,רַאדנעלַאק-טלעוו ןופ רָאי סָאד ךיוא ןבירשעג
 קעװַא ןוא סױרַא ןענייז סָאװ יד ןענייז יאדווא .טרעדנוהרָאי ןסיורג ןיא
 ןופ שרַאמ םענײמעגלַא ןיא ןיירַא ,ריט יד ךיז רעטניה טקַאהרַאפ ןוא
 .ענעגנולשרַאפ ,עדמערפ יו ייז ןענייז ןיירַא רעבָא ,טרעדנוהרָאי ןטנצניינ
 םעד ןופ ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא טשינ ךעלרעניא זיא ןבעל עשידיי סָאד
 ןופ ףוס ןופ טייו טשינ ןיוש ,טָאה ץרּפ זיב ,ברע םענעדָאלעגנָא ןצנַאג
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 ןטנצניינ ןשידיי ַא ןפַאש ןעמונעג קיניזטסואווַאב ,טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאפ
 ןצנַאג םעד ןוא רעביפ ןצנַאג םעד ,ורמוא ןצנַאג םעד .טרעדנוהרָאי
 םעד ןיא ןוא .שידיי ףיוא טרירװַאטסער רע טָאה ןעמעלבָארּפ ןופ ליונק

 ןעמעלַא זנוא רַאפ וטפיוא רעסיורג ןייז ןוא חוכ רעקרַאטש ןייז טײטשַאב
 ,טלעוו רעד ןופ ןעייר עקידנרישרַאמ יד ןיא ןעמונעגניירַא זנוא טָאה ץרּפ
 ןיא טּפינקעגנָא ןוא טלטײקעגניײרַא זדנוא טָאה רע .ןדיי עקיניזטסואווַאב יו
 רעסיורג רעצנַאג רעד ןופ לַאפ-ןוא-ילפ ןיא ,קירוצ ןוא סיוארָאפ ןסיורג םעד

 לייו ,רעפַאשַאב ןפורנָא ןצרּפ ןעמ געמ רַאפרעד .טלעװ רעטקיטייוועצ

 טפַאשטנעק סיורג טימ ןוא טרעדנוהרָאי ןשידיי ןצנַאג ַא ןפַאשַאב טָאה רע

 .טלעוו רעד ןופ עטכישעג-רוטלוק רעד ןיא ןטָאנקעגנײרַא םיא

 טַאיגַאלּפ ןייק ,גנוצנַאלפרעביא ןייק ןעוועג ךעלגעמ טשינ זיא ָאד ןוא
 עשינײטַאל ןופ גנוביירשרעביא ןייק ,גנולסיירטעצ-המשנ רעדמערפ ַא ןופ
 ,עיזיוו עלַאנָאיצַאנ עסיורג ַא ןייז טזומעג טָאה סָאד ,שידיי ףיוא תויתוא
 ןריפוצכרוד סָאד םענרַאפ ןשינואג ַא ןבָאה טפרַאדַאנ טָאה ןעמ סָאװ

 ןקיטעּפמיא םעד ןופ ףוס םוצ זיב ,רָאי ףלעווצ זיולב טלעפעג ןבָאה'ס

 יד ןיא רעבָא ,"שינָאמ, ןייז טימ ןעמוקעג זיא ץרפ ןעוו ,טרעדנוהרָאי

 ,רעדיל ,ןעגנולייצרעד ,תוישעמ ,ןעלקיטרַא ענייז טימ רע טָאה רָאי ףלעווצ

 רעד וצ גנַאגוצ ןכעלרעייפ ןייז טימ ןוא סעיצַאזירַאלוּפָאּפ עכעלטפַאשנסיוװ

 רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ןינב ַא טיובעגפיוא ,"ןסָאמ יד ןופ, ךַארּפש

 יזַא ץרּפ טָאה ןײלַא ךיז ףיוא ןוא .טרעדנוהרָאי רעכעלטלעוו-שידיי

 -- רעדנואוו םעיינ םעד ןופ גוטלַאטשעג יד ןרָאװעג זיא רע זַא ,טעברַאעג
 רעד ףיוא שטנעמ ןוא םייה רעד ןיא דיי םוצ גנַאגוצ רעשיליכשמייטנַא ןַא
 ,טעברַארעביא ןוא טעברַא ךס ַא רָאג טרעדָאפעג ךיז טָאה ףיורעד .סַאג
 ןפרַאװרַאפ טזומעג ןסַאמ יד ןדליב ןופ סעצָארּפ ןיא טָאה ןײלַא ץרּפ לייוו

 ןענָאלבַאש ענעמונעג ןוא ענעגייא ענייז ןופ ךס ַא

 ןבױהעגנָא ץרּפ טָאה טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ לעווש םייב ןיוש

 ןעוועג ןענייז סָאד .תוישעמ עכעלמיטסקלָאפ ןוא עשידיסח ענייז ןביירש וצ

 "פיוא טָאה רע סָאװ ךַאמעג ןקיזיר םעד ןופ לָאּפוק רעד ןוא ןצמיזעג יד

 -נעגעל שממ טגנילק'ס .רָאי ףלעווצ עטלייצעג ןֹופ ףיולרַאפ ןיא ,טיובעג

 ןָאטוצפיוא ןזיװַאב ץלַא סָאד טָאה שטנעמ-רעדנואו רעד סָאװ ,שירַאד

 עטלמַאזעג יד יו ,ןענעק רימ סָאװ סָאד לייוו ,טייצ רעצרוק ַאזַא ןופ ךשמ ןיא

 --- רָאי 27 זיולב ןופ וטפיוא רעטרירטנעצנָאק רעד זיא ,ץרּפ ,ל .י ןופ קרעוו

 ךיז רעביירש ןכעלטינשכרוד ַא רַאפ גונעג םיוק ןענייז סָאװ ,ןרָאי לָאצ ַא

 טימ ךיז ןרעטנענרעד וצ ןוא ךעלעקיוו עשירעגנַאפנָא ןופ ןליײשוצסױרַא

 | ,טייקפייר ןופ ץינערג רעטשרע רעד וצ רעטיצ ַא

 זיא סָאװ ,רוד םענערױלרַאפ ַא רַאפ טסיירט ןענופעג תמאב טָאה ץרּפ



 1299 השורי סצרּפ

 ןײלַא טָאה סָאװ רעבָא ,רעקלעפ יד ןופ קילעטשרעטניח ןעוועג טשינ קיטסייג
 ,טרעדנוהרָאי ןופ ןענימרעט יד ןיא ןצעזוצרעביא ךיז חוכ םעד טָאהעג טשינ
 רעד ןופ רעטָאפ רעד ,רע .םיא םורֲא טרענודעג ןוא טצילבעג טָאה סָאװ
 ןייז ןופ ןטימניא רוד םעד טּפַאכעג טָאה ,רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדַאמ
 ַא רַאפ סָאװ .סעיצַאריּפסַא עלַאנָאיצַאנ ןבעגעג םיא ןוא טייקנריולרַאפ
 ײּפסַא עלַאנָאיצַאנ ןופ עיציניפעד יד .ןעוועג זיא סָאד וטפיוא רעכעלרעדנואוו
 לַאנָאיצַאנ ,עקידנטלַאה ךיז םיוק-םיוק ַא ,עליטבוס א ןעוועג זיא סעיצַאר

 טָאטש רעקַאלפ רעזעיגילער ,ןדָאב יו ךַארּפש טימ ,ןדָאב םענעגייא ןַא ןָא
 טייקכעלנעזרעּפ רעשירעלעפַאב ןייז ןופ תוכ םעד טימ רעכָא -- עיגילעד
 סָאװ ,רוד רענעריולראפ רעד ןוא לכש ןפיוא טגיילעג עיציניפעד יד ךיז טָאה
 ריקפמ ץלַא טָאה רע זַא ןוא ץלַא ןֹופ קעװַא ןיוש זיא רע זַא טניימעג טָאה

 ןיא ךיז טָאה טלעװ יד סָאװ ,תורצוא עסיורג טקעדטנַא םיצולּפ טָאה ,ןעוועג
 ,טלגיּפמשעג ייז

 רעדניק ענייז ןייטשרַאפ וצ טרעהעגפיוא טָאה סָאװ רוד ַא ןעוועג זיא'ס
 "יו עמַאס םעד ןופ טלּפָאנעגּפָא זייוכעלסיב ךיז ןבָאה רעדניק יד ןוא
 עטקידיילעגסיוא ןַא יו ןיילַא גנודליב .טגָאמרַאפ טָאה רוד רעד סָאװ ,ןטסלַאט
 טפַאשרעטעברַא יד ,דמש וצ טריפעג טפָא טָאה ,ערעיראק וצ רעיוט ַא יו ,ךַאז
 ,טײקיזָאלנסַאלק רענײמעגלַא רעד ןיא ןעננירּפשוצנײרַא טיירג ןעוועג זיא
 ןעמוקעגנָא ןענייז ייז ,ןעמוקעג ןענייז ייז ןענַאװ ןופ סעקירטעמ ןָא וליפא
 סנגייא ןייק טכַארבעגטימ טשינ ןבָאה ןוא ּפָאט-ץלעמש ןקידאובל דיתעל םוצ
 ןּפינקנעמַאזוצ טנעקעג טשינ טָאה ץנעגילעטניא יד .גנוצלעמשרַאפ רעד רַאפ

 ןיא רבע םעד ןצַאשּפָא טנעקעג טינ טָאה ןוא רבע םעד טימ טציא םעד
 ןפרָאװעג ןוא רעטסיימ רעסיורג רעד ןעמוקעג זיא'ס זיב .טציא ןופ ןענימרעט
 רעשידיי רעטמעשרַאפ רעד .ןבעל ןשידיי ןצנַאג ןרעביא ףושיכ ןקיטפַאה ַא
 ןסָאגעג ךיז טָאה ןייו רעד .ןעטשיט שירפ ַא טימ טקעדעגוצ ךיז טָאה שיט
 רעליימ עשידיי עקירעגנוה ןוא ןכָארבעג ךיז ןבָאה תוצמ יד ,תוסוכ יד ןיא
 ,רעגנוה ןשידיי ַא ןקיטעז ןעמונעג ןבָאה

 רעד רַאפ רָאנ טשינ ,טרעו סצרּפ ךעלטנירג ןצַאשּפָא ליוו ןעמ זַא
 ןגעו ןדער ןעמ זומ ,ןבעל ןשידיי ןצנַאג ןרַאפ רָאנ ,רוטַארעטיל רעשידיי
 -פיורַא עשידייךעלרעניא סָאד טָאה רע .ןפירגַאב עקיגוצסיורג ןיא םיא
 -סיוא טָאה רע ,טױעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ רַאדנעלַאק-טלעװ ןפיוא טלעטשעג
 םעד טימ ןָאסידע יװ ןטכױלַאב ייז ןוא תורצוא עשידיי עטסנעש יד ןבָארגעג
 ץטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע .לּפמעל ןשירטקעלע ןטשרע
 רעשידיי רעד ןופ יורטוצ םעד ןענואוועג טָאה סָאװ רעלעטשטפירש עשידיי
 ךיז וצ ץרא-ךרד םעד טקעדטנַא ןצרּפ ךרוד טָאה סָאװ ,טנגוי רעקידנרידוטש
 זומ גנודליב וצ טשרוד זַא ,ןעזנייא ןביוהעגנָא טָאה סָאװ טנגוי ַא --- ןײלַא
 ךיז ךרוד טלעוו רעד ןיא ןייג ַא רָאנ ,ךיז ןופ ןפיױלטנַא ןעניימ אקווד טשינ
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 ,רעלעטשטפירש רעשידיי רעטשרע רעד ןעוועג ץרּפ ךָאד זיא .ךיז וצ קירוצ

 ןלױפַאב ריא ןוא עיצַאלימיסַא רעד ּפעלק עקיטכעמ טגנַאלרעד טָאה סָאװ

 רַאפ ,"קלָאפ ןשידיי ןשירעפמעקפ םעד רַאפ ּפָאק םענעגיובעג טימ ןייטש וצ

 זַא ,ןזיװַאב ןפוא ןקידנגייצרעביא ןַא ףיוא טָאה רע לייוו ,רבע ןשידיי םעד

 רעד טבעל זדנוא ןיא ףיט זַא ןוא ןבעל יינ רעזדנוא ןזייּפשַאב ןעק רבע רעזדנוא

 ןוא ןעיירעלבירג ,ןעמעלבָארּפ ,ןקיטייו עלַא טימ ,טרעדנוהרָאי רעטנצניינ

 -מערופעגסיוא-טשרע רעיינ ַא טימ דיי ןצלָאטש ַא ןעזרעד טָאה רע .ןשינעכוז

 םעד ןוא ברַאפ יד ,ןָאט םעד ןבעגעג ךַארּפש רעד טָאה רע .ךַארּפש רעט

 רעטעברַא ןשידיי םעד טָאה רע .טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ חומ ןופ שטיינק

 טָאה רעטעברַא רעשידיי רעד תעב ,ןענַאװנופ ַא ןוא עקירטעמ ַא ןבעגעג

 זיא רע .סנייא עלַא ןופ ַארע רעד וצ טנַאּפשעג דיירפ רענעטלעז ַא טימ

 .ןבעל רעזדנוא ןיא תורצוא עטסנעש יד ןופ רעריציפידָאק רעד ןרָאװעג

 ףוס ןופ טייװ טשינ ןיוש רע זיא ןעמוקעג ,יױזַא ןייז טזומעג טָאה'ס

 טעּפמיא ַאזַא טימ טעברַאעג רע טָאה רַאפרעד ןוא טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ

 טלָאװעג טָאה רע .למוט-טלעוו ןצנַאג םעד ןופ םעט ןשידיי םעד ןפַאשַאב וצ

 טָאה'מ .,ןײגנָא זדנוא ךיוא לָאז הדועס רעסיורג רעד וצ לַאנגיס-טלעוו רעד זַא

 ןוא ךיז ןזייוו ןוא טייקשידיי רענרעדָאמ ןופ תיצמת םעד ןריציפידָאק טזומעג

 רָאנ ,סרעמענ יװ טשינ ןעמוק רימ זַא ,טגָאזעג טָאה ןיילַא רע יװ ,ערעדנַא

 .ןבעג וצ סָאװ ךיוא ןבָאה רימ
 רעד ,ץרּפ זַא ,ןגָאז לעװ ךיא ןעוו ,ןבירטרעביא ןייז טשינרָאג טעוו'ס

 -רָאי ןטנצניינ ןופ ם"במר רעד ןעוועג זיא ,דיי רעשיאעּפָארײא רעסיורג

 ןיא טָאה ,רעטלַאלטימ ןופ רעריציפידָאק רעזדנוא ,ם"במר רעד .טרעדנוה

 עיגָאלָאנימרעט עיינ יד ,טײקכעלפירגַאב עדמערפ יד זַא ,ןעזעגנייא טייצ ןייז

 טשינ סע ןלעװ רימ ביוא ,ןסערפפיוא ןצנַאגניא זנוא טעװ ןטכַארט ןופ

 םעד ןעמונעג רַאפרעד טָאה ם"במר רעד .ןגעמרַאפ ךייר רעזדנוא וצ ןסַאּפוצ

 .טייקשידיי-טוג רעזדנוא ןיא טנַאּפשעגניײא םיא טָאה רע ןוא םזילעטָאטסירַא

 -טלעוו רעקיטלָאמעד רעד ןופ רעריזינָאמרַאה רעסיורג רעד ןעוועג זיא רע

 רדס טכַארבעגנײרַא ןפוא ןטגַאװעג ַא ףיוא טָאה רע .טייקשידיי טימ טייקכעל

 רעד .םענַאב-טלעוו ןשידיי ןופ טײקנפרָאװעגרעדנַאנַאפ רעשינואג רעד ןיא

 לעטָאטסירַא סָאװ ,קיטע יד ךעלטנגייא זיא הרות זַא ןזיװַאב טָאה ם"במר

 עשידיי עצנַאג סָאד שירפעגּפָא ןוא טשירפעגפיוא טָאה רע .טכוזעגמורַא טָאה

 טשינ ךיז טָאה םענייק זַא ,טלײטעגרעדנַאנַאפ גולק ױזַא סע ןוא ןעקנעד

 .זדנוא ןיא ןעוועג זיא ןסיורד רעד לייוו ,ןסיורד ןכָאנ ןעקנעב טפרַאדַאב

 ןוא שטנעמ רעכעלטלעוו ַא ןעװעג ןײלַא לכ םדוק זיא ם"במר רעד

 ץָארט זיא סָאװ ,שטנעמ ַא ןופ טעטירַאטיוא רעד טימ טדערעג טָאה רע

 טָאה רע .עיצידַארט רעשידיי ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ טייקכעלטלעוו ןייז

 ריא ןוא עיצידַארט רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ לכש םעד טקעלּפטנַא זיולב
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 טימ טליּפשעגמורַא ךיז טָאה רעטלַאלטימ רעד .םעטסיס ןוא דָאטעמ ןבעגעג
 ןופ עטסטריניפַאר עמַאס סָאד טָאה ם"במר רעד רעבָא טײקשילעטָאטסירַא
 ןבעל ןשידיי ןיא טבעװעגנײרַא רעקנעד ןסיורג םעד

 ,"ןסייוו סָאװ עלַא ןופ רעטסיימ רעדע ןפורעגנָא ןלעטָאטסירַא טָאה עטנַאד
 זיא סָאװ ,לעטָאטסירַא טָאה רוד ןייז ןופ ןסיוו עשידעּפָאלקיצנע עצנַאג סָאד
 טקיטבערַאב ןייז רַאפ ןטלַאהעג ,ןסוטסירק רַאפ רָאי 904 ןרָאװעג ןרָאבעג
 -עטסע ןופ עטַאט רעד זיא רע ןוא קיגָאל ןופ רעטָאפ רעד זיא רע .ךיירגינעק
 טָאה גיוא קידעבעל ַא טימ .ןּפיצנירּפ עשיטע ןופ רעדנירגַאב רעד ןוא קיס
 עצנַאג ַא יו ןעזעג יז ןוא טּפַאשנסיװ עצנַאג יד ןעמונעגמורַא לעטָאטסירַא
 ,ךַאז עקידעבעל

 ביוא ,טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ ?םזילעטַאטסירַאא ןצנַאג םעד טימ
 רעצנַאג ןייז ןיא ,ןימרעט םעד ןופ גנודנעװנָא יד ןייז לזומ רימ טעװ ןעמ
 עשידיי יד וצ ןוא ןבעל ןשידיי םוצ ןעמוקעג ץרּפ זיא ,טײקידנסַאפמורַא
 ןזיועגנָא ןוא לַארָאמ רעכיוה ןופ שטנעמ ַא יװ ןעמוקעג זיא רע ,תורצוא
 ןַאמ ַא יװ ןעמוקעג זיא רע .השורי רעכייר רעזדנוא ןופ לַארָאמ רעד ףיוא
 ןביוהעגפיוא טָאה ,ליכשמ רעד ,רע .טסייג ןופ רעטכיד ַא יו ןוא קיגָאל ןופ
 ןַא טקעלּפטנַא םיא ןיא ןוא םזידיסח ןטקזוחרַאפ ןוא ןטָאּפשרַאפ םעד
 ןרָאװעג זיא רע ןוא .טייקיטכיל ןוא טייקנייש שקידנעדנעלב ,עשידיי ,עקיבייא
 : טגָאזעג ןוא ךיוה ןעמונעגפיורַא סע סָאה רע ,ןבעל ןשידיי ןופ טָאליּפ רעד
 ילַפ ,טסייג ןייד רַאפ ןעגנורעטש ןייק ,ןעמַאצ ןייק ָאטשינ ןענייז ריד רַאפ
 רע לייו ןוא .ןרַאבכײרגרעדמוא םוצ רעכעה ךָאנ טשינ בוא ןוא רעכעה
 םענעריולרַאפ ַא וצ גנוטכיר ןוא גנופיטרַאפ ,םעטסיס ,דָאטעמ ןבעגעג טָאה
 סָאװ ,טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןשידיי ַא ןופ ם"במר רעד ןרָאװעג רע זיא ,רוד
 ,טמולחעגסיוא חומ םענעגייא ןייז טימ ןײלַא טָאה רע

 ןוא טעטש עשידיי-שיליוּפ יד רעביא טכַאמעג טָאה רע סָאװ עזייר ןייז
 -יטלַאטשעגליפ יד ןּפַאוצנײרַא טייקכעלגעמ יד ןבעגעג םיא טָאה ,ךעלעטעטש
 -סַאלּפ ןייז ןיא ןבעל עשידיי עצנַאג סָאד ןעזעג טָאה רע .תולד ןשידיי ןופ טייק
 טגָאמרַאפ טָאה רע .טנייוועג ןבָאה בקעי ןופ ןטלעצעג יד .טײקמערָא רעשיט
 -רַאפ םיא ךרוד טָאה סָאװ גנולעטשסיוא יד ןוא חומ ןשיטעטניס ןפרַאש ַא
 ןופ עדנערַא רעד ןיא דיי ןשיאעּפָארייא ןופ גנולעטשסיוא יד ,טצילבעגייב
 טריפַארגָאטָאפ ןייזטסואווַאב ןשירעלטסניק ןייז ןיא זיא ,טרעדנוהרָאי ןטנצניינ
 ,קיבייא ףיוא ןרָאװעג

 רע ,רעכַאלּפָא ןַא רעדָא ,רענעקײלרַאפ ַא יו ןעמוקעג טשינ זיא רע
 ץרַאה ןטלעז ַא טימ .רעלשטנעמסיוא רעזייב ַא יו ןעמוקעג טשינ ךיוא זיא
 ןוא םיבושי עשידיי עקירעיורט יד וצ ןעמוקעג רע זיא רעוא ןטלעז ןוא
 ןגָארטעג ךיז ןיא טָאה סָאװ ,טייקשירעפעש עשידיי ַא טצנַאלפרַאפ ייז ןיא
 רַאפ טצעזעגרעביא טָאה רע .טרעדנוהרָאי םעד ןופ ןייזטסואווַאב ןצנַאג םעד
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 רעטנוא טָאה סָאװ ,שידיי םענעגייא רעייז ףיוא ןסיורד ןדמערפ םעד יז

 עשידיי יד זַא ,טייקשיגעלע ןוא תוקיתמ ליפיוזַא טימ טליּפשעג טנעה ענייז

 ןוא ףשכמ-טרָאװ ןקיטכיל ןשידיי ַא ןופ ףור םעיינ ַא טרעהרעד ןבָאה םיבושי

 .בוט-םוי ןוא טסיירט טגנערב סָאװ "רעכַאמנצנוק;

3 

 םכילע םולש ןוא לוש ַא ןיא יאבג ַא ןעוועג זיא םירפס רכומ ילעדנעמ

 ףוטַארעטיל ןבירשעג ןבָאה עדייב ןוא דיי רעשיטַאבעלַאב ַא ןעוועג זיא

 סילעדנעמ ןבירשעגרעביא טָאה םכילע םולש .סַאלק ןשיטַאבעלַאב ןרָאפ

 וצ ןעוועג ןסיוא טשינ רע זיא ,ילעדנעמ יװ ,רעבָא ,טייקסטוג ףיוא טייקזייב
 רָאג טלעטשעג ךיז ןבָאה רעלטסניק עדייב ."רוטַארעטיל יו רעמ, ןבעג
 ןבָאה ייז ןוא רעכיב ןביירש ןעמוקעג ןענייז ייז רָאנ ,ןעגנורעדָאפ עכיוה
 טלָאװעג ןבָאה ייז .גנוטלַאהרעטנוא סָאמ עטסכעה יד ןכיירגרעד וצ טכוזעג
 -רָאפער טבעװעגנײרַא ןבָאה ייז ןעוו וליפא ,ןגינעגרַאפ-ןעייל ןעגנערב
 .קרעוו ערעייז ןיא ןטנעמעלע עשיטסימ

 טַאהעג ךָאנ טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג ַא וצ טדערעג עדייב ןבָאה ייז

 ילעדנעמ ייס זַא ,ןגָאז וצ ןעמעש טשינ ךיז רימָאל .ןצרַאה ןיא טָאג-לוש ַא
 וליפא ,ןדיי-לוש ןופ ןרָאװעג טנעיילעג קַאמשעג ןענייז םכילע םולש ייס ןוא
 ןיוש ןבָאה רעקיסַאלק עדייב יד ןופ רענעייל יד זַא ,ןבעגוצ ןלָאז רימ ןעוו
 סָאד טכַארטַאב ךָאנ רעבָא ייז ןבָאה ,טנװַאדעג יו ,לוש ןיא טדערעג רעמ
 יד ,תמא ,ןבעל ךעלטפַאשלעזעג רעייז ןופ לייט ןקיטיונ ַא יו ,שודק םוקמ
 ךיז טָאה'מ רָאנ ,עטלשירקעצ ןוא עקידנוזּפחב ַא ןעוועג זיא ערעייז הנומא
 - ןופ טײקטּפעװעגסיױא יד ,קיטירק-טסבלעז ןָא םגה ,טבעלעגסיוא טרָאפ ריא ןיא
 ,לקיגייא וצ ןוא עטַאט וצ עדייז ןופ ןעגנַאגעגרעביא זיא סָאװ ,השורי רעד
 טכַארטַאב זיא ןוא גנוסיגרעביא ןופ סעצָארּפ רעכעלריטַאנ ַא ןעוועג זיא
 ליואוו .ןעווהסנרּפ ןשידיי ןטלַאק ןֹופ אשמ יד יו ,ךעלריטַאנ רַאפ ןרָאװעג

 טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןעמכילע םולש ןוא ןילעדנעמ ןעוועג ןגעווטסעדנופ זיא

 ןבָאה ןוא ןקָארשעג טשינ ךיז ןבָאה ייז .טפַאשלעזעג עשידיי עקיבייא ןָא
 טימ ןעמַאזוצ ןענייז עדייב .טײקיזָאלנדָאב עשידיי ןייק ןעזעגסיוארָאפ טשינ
 רעד ןיא טביולגעג ןבָאה ייז ןוא ףױרַא-גרַאב ןעגנַאגעג רענעייל ערעייז
 ןבָאה םיא רַאפ סָאװ ,סַאלק ןשיטַאבעלַאב ןשידיי ןֹופ ץנעטסיזקע רעקיבייא
 ןרענעשרַאפ ,ןרעסעברַאפ וצ טפָאהעג ןבָאה ייז .רעכיב ערעייז ןבירשעג ייז
 לָאמנייק םיא ןבָאה ייז ןוא רענעייל ןשיטַאבעלַאב ןשידיי םעד ןריניפַאר ןוא
 ,םענעדנואוושרַאפ ַא ןעזעג טשינ

 טייקטכייל טימ ןגיױצַאב רעלטסניק עסיורג עדייב ךיז ןבָאה רַאפרעד

 םוילַאיצָאס םוצ -- ןבעל ןשידיי ןיא ןעגנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער יד וצ
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 לָאמניק סַאלק ןשיטַאבעלַאב רעייז ןבָאה ייז לייוו ,םזינויצ םוצ רעדָא
 וליפא ,טעטיליבַאטס ןיא רָאנ ,גנולסיירטפיוא ןופ סעצָארּפ ןיא ,ןעזעג טשינ

 יד .ךעלסיפ עשרעניה ףיוא ןטלַאהעג ךיז טָאה טייקרעכיז עשידיי יד ןעוו
 ךיז ןוא הכוס רעשידיי רעד וצ טניואוועגוצ ךיז ןבָאה רעלטסניק ייווצ
 ךיז ןופ טבעלעג ךיז טָאה סָאװ ,ןבעל ןשידיי םוצ טסַאּפעגוצ ךעלרעדנואוו

 ,סיעכחל וצ ףיוא םיאנוש ,ןיילַא

 זיא רע זיב ,רענעייל ןייז טכוזעגמורַא טייצ עגנַאל ַא טָאה ץרּפ לי
 ןײלַא םיא וצ ךעלנע קרַאטש זיא רענעייל ןייז זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג

 רַאפ רעכיב ןייק ןביירש טשינ ןעק רע זַא ןסָאלשַאב רַאפרעד טָאה רע ןוא
 ךיילג טָאה רע .ךיז ףיוא ןטסעמנָא טשינ רעירפ ייז טעו רע זיב ,םענעי
 ,טסנוק טימ ןזיולב ןקידירפַאב וצ ךיז קיאורמוא וצ זיא רע זַא ,ןעזעגנייא
 -רעטנורַא ןופ ץמש ַא ןַארַאפ זיא ןעמכילע םולש ןיא ייס ןוא ןילעדנעמ ןיא ייס

 ַא טפָא ץנַאג ןבעג םיא ןוא םיא ןטלַאהרעטנוא ןופ ,רענעייל םוצ ןביירש
 טכוזעג ךיז תוריזנ רענעטלעז ַא טימ טָאה ץרּפ רעבָא .לציק ןשיקסעלרוב
 רַאפ לכ םדוק ,ךות טלָאװעג טָאה רע לייוו ,ןייב םוצ זיב ןביירשרעד וצ
 .ל .* רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה עטמולחעגסיוא ןופ םלוע ןַא רַאפ ןוא ךיז
 ,סעצרּפ

 .רעקיסַאלק עדייב ןשיװצ סנַאלַאב רעכעלריטַאנ רעד ןעוועג .זיא ץרּפ
 טימ ןעמוקעג רע זיא רָאמוה סמכילע םולש ןוא עריטַאס סילעדנעמ ןשיווצ
 ןופ ןיז ןיא רָאנ ,טײקיזָאלסגנונעפָאה ןופ ןיז ןיא טשינ רעבָא ,קיגַארט
 ןיוש ךיז טָאה ,ןײלַא רע לכה ךס ןטצעל ןיא ,רענעייל ןייז ,גנוביוהרעד

 ,עריטַאס ןוא רָאמוה ןופ טיורב םעד ףיוא זיולב ןרענרעד טנעקעג טשינ
 ןקידירפַאב וצ ךיז קיאורמוא וצ ןעוועג ןיוש זיא ,(ןיילַא רע) רענעייל ןייז

 לייוו ,ןבעל ןשידיי ןיא עיצַאטנעירָא עיינ ַא טכוזעג טָאה רע .רעכיב ןענעייל טימ
 ןַא יו ,ןגיוא עשירָאטַאנגױער טימ ,ןבעל עשידיי סָאד ןעזעג טינ טָאה רע
 ןקיטסיײג ןשידיי ןעזעגסיוארָאפ טָאה רע רָאנ ,טפנוקוצ עקידלקַאװ-קיביײא
 ,ךַארקנעמַאזוצ ןוא טיײקיזָאלנדָאב ,גנושיוטנַא ,טשרָאד ,רעגנוה

 ,םכילע םולש ןוא ילעדנעמ יוװ ןויאַאנ יֹוזַא ןעוועג טשינ זיא ץרּפ

 ,טליפרעד טָאה רע ,ןבעל קיביײא ןלעוװ רענעייל עשידיי ערעייז זַא ,ןביולג וצ

 ַא ןופ םַאר רעד ןיא זיולב ןענעייל ןעמ ןעק ןילעדנעמ ןוא ןעמכילע םולש זַא

 לָאז טייקטעוװעדנופעגנייא יד זָאלטּפַאה יֹוװ ,טייקטעוועדנופעגנייא רעשידיי
 ןוא ןרעגריבסיוא רעבָא ךיז טמענ דיי רעכעלרעגריב רעד ןעוו .,ןייז טשינ
 טשינ רעמ רע ןעק ,ןרעדנַא ןכָאנ לוע ןשידיי ןייא ךיז ןופ רעטנורַא טפרַאוװ
 ךיז טליוה רע ןעו .ללח ַא ןיא ןעמכילע םולש רעדָא ,ןילעדנעמ ןענעייל
 טשינ םכילע םולש רעדָא ילעדנעמ םיא ןעק ,טייקשידיי ןופ סיוא ןצנַאגניא

 ךיז ןסַאּפ רעקיסַאלק עסיורג ייוצ יד .לארשי ללכ וצ ןדנובעגוצ ןטלַאה

 קיטסייג טייג ןעמ ןעוו רעבָא ,טײקשיטַאבעלַאב רעשידיי רעד ןיא ןײרַא טוג
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 ןילַא רעקיסַאלק ייוצ יד טימ ןעמ ןעק ,טײקשיטַאבעלַאב רעד ןופ קעװַא

 .קלָאפ ןשידיי םוצ טייקירעהעגנָא יד ןטלַאהנָא טשינ

 .טייקכעלטקניּפ רעטסערג רעד טימ ןעזעגסיוארָאפ ץלַא סָאד טָאה ץרּפ

 טכוזעג ןיילַא ךיז ןיא טָאה ,טייקשידיי-לוש ןופ קעװַא זיא סָאװ דיי רעד ,רע

 ּפיטָאטָארּפ רעד ןעוועג זיא רע לייוו ןוא .סיר ןסיורג ַא ףיוא רעפטנע םעד

 טייקשידיי-םומינימ ַא ןופ ןכַאמ וצ טכוזעג רע טָאה ,רענעייל ענייז עלַא ןופ

 ,םזידיסח וצ טריפעג טקעריד םיא טָאה סָאד ןוא .טייקשידיי-םומיסקַאמ ַא

 -םומיסקַאמ וצ ןביוהרעד ,טייקשידיי:םומינימ --- תוהמ ןייז ןיא זיא סָאװ

 .ןביולג ןטסקידרעייפ םעד ןוא טייקשידיי

 םעד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז ןוא ןייז וצ ךיראמ ץַאלּפ סָאד טשינ זיא ָאד
 סעציײלּפ ענייז ףיוא טָאה סָאװ ,ץרּפ .ל .י ןופ סעצָארּפ-גנופַאש ןקיניזטסואווַאב

 -שידיי ןוא שידיי ןופ טייקיבייא יד ןריכַארטס וצ לוע ןסיורג םעד ןעמונעג

 הנכס רעקידנסקַאװ רעד ןופ קילבנָא ןיא ןוא ,לוש ַא ןָא ,דנַאל ַא ןָא ,טייק
 טשינ םיא זיא סָאד זַא ןסייו רימ .טייקדמערפעגּפָא ןוא עיצַאלימיסַא ןופ
 רע טָאה ,טבעלעג טָאה רע ןמז לכ זַא ,ךיוא ןסייוו רימ רעבָא ,ןעגנולעג

 -עטשנגעקטנַא עקיזיר ענייז טימ עיצַאלימיסַא ןופ סעצָארּפ םעד טעװעמַאהעג
 טיוט ןייז ךָאנ רָאי עכעלטע ענייש זַא ,ךיוא ןסייו רימ .תוחוכ עשירעל

 רעשירעלטסניק רעד טימ ןוא השורי ןייז טימ ןבעל טנעקעג ךָאנ ןעמ טָאה
 סעצָארּפ ןקידארומ םעד ןלעטשנגעקטנַא סע ןוא השורי ןייז ןופ גנוטעבראַאב
 "עג טָאה סָאװ ,גנודמערפּפָא רעטריזילַאנָאיצַאר ןופ ןוא עיצַאלימיסַא ןופ
 רעקיטּפעקס םעד רַאפ וליפא ,ץלַא סע ןעמ ףרַאד סָאװ וצ ,ןגערפ ןייא ןיא ןטלַאה
 סרעקיטּפעקס םעד ףיוא רעבָא .שינערָאװַאב עקיטסייג גונעג ןפַאשעג ץרּפ טָאה
 ,דנַאל רעדנַא ןַא ןיא ןיוש ןעניואוו סָאװ ,לקינייא סרעקיטּפעקס ןוא ןוז
 -השורי רעדָא ,ןגעמרַאפ סצרּפ ןופ קיגַאמ יד קרַאטש ױזַא טשינ ןיוש טקריוו
 ןופ ןבָאה ייז .ןדיי עכעלטלעוו תורוד ייווצ טסולפנייאַאב טָאה סָאװ ,טייקיד

 ,טייקשידיי קידתיצמת ןוא הקיני עקיטסייג טּפעשעג םישרוי ענייז ןופ ןוא ןצרפ

 זיא רע .עשינַאטיט ַא ןעוועג טעברַא סצרּפ זיא טייצ ןייז רַאפ רָאנ
 ןעמוקעג וליפא זיא רע .רוד ןצנַאג ַא ךיז ךרוד ןוא ןעװעטַאר ךיז ןעמוקעג
 רע .תורוד עקיטפנוקוצ יד רַאפ ןילעדנעמ ןוא ןעמכילע םולש ןעװעטַאר
 טרעװ סָאװ ,ףמַאק ןטלפייווצרַאפ םעד רַאפ רעזייוגעו רעד ןעוועג זיא
 ןעמוק טנעקעג טינ ץרּפ טָאה רַאפרעד .טייצ רעזדנוא ןיא ךיוא טריפעג
 ענעגייא טכוז סָאװ ,רעלטסניק םעד ןופ טייקיאור רעד טימ ןבעל ןשידיי םוצ

 -טלַא רעתמא רעד ןעװעג זיא רע .אבה םלוע עכעלנעזרעּפ ןוא הזה םלוע

 ַא ןופ חבזמ םעד ףיוא ,ץלַא ןעוועג בירקמ טָאה סָאװ ,רעפעש רעשיטסיאור
 ןַא טנָאמעג טָאה סָאװ רוד ַא רַאפ ,רעפטנע ןקידנלעטשנדירפוצ ןוא ןסיורג

 ןיא סָאװ ,השעמ רעשידיסח רעד וצ ןבירטעג םיא טָאה סָאד ןוא ,רעפטנע |
 -- טייקשידיי קידהניגנ ַא ןופ ךות םעד ןסיגוצניירַא טכוזעג ץרּפ טָאה ריא
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 וליפא ,ןײלַא ךיז ןופ ןעגניז ןענעק ךיז לָאז סָאװ ,טייקשידיי ןופ עידָאלעמ ַא
 סָאד דיי םעיינ םעד ןבעג ןענעק ךָאד לָאז ןוא רעטרעװ ןָא ןוא ןּפיל ןָא
 .רענייב יד ןיא ןייא םיא ךיז טגניז טייקשידיי קידהיחמ ,טלַא זַא ,ליפעג

 ענייז ןיא הניגנ ףיוא ליפיווַא ּפָא ץרּפ ךיז טלעטש טסיזמוא טשינ
 יבר רעלַאיב רעד וצ טפרַאװ "גרעב ייווצ ןשיװצ, ןיא .תוישעמ עשידיסח
 ןיוש ןעייג ןוא רעטנוא ןּפַאכ ייז .ןוגינ ַא ןופ הלחתה ַאק םידיסח ענייז
 םעדייא סרעוװָארימענ םעד טגָאז "םידיסח תנשמ; ןיא ?.קידנעגניז רעטייוו
 ןצנַאט סניבר ןופ גנוקיטסײגרַאפ יד זיא ,טגָאז רע סָאװ הרות יד רעבָא ,חרות
 יד ןיא .ןוגינ ולוכ יאדוא זיא "ןוגינ ַא ןופ לוגליג רעד, .ןעגניז ןוא
 םיא ןיא ןָא טביוה'ס יװ םעדכָאנ ,רוחב הבישי רעד טברַאטש "םילבוקמ,
 ףױרַא םיא ןעמ טפור דלַאב ןוא .לוק ַא ןָא ןוגינ רעקידתוינחור רעד ןעגניז
 ןיא ."טלעפרַאפ לרעגניז ַא טרָאד טָאה'ס לייווש ,הלעמ לש אילמּפ רעד וצ
 סָאװרַאפ ,דוס רעד טכַארבעגסױרַא טרעוו םידיסח ייווצ ןשיווצ "סעומש ַא;
 .ןוגינ ןקירעורט ַא טימ הדגה יד טגָאז ןעמ

 -צנעסע סָאד טָא ,טייקשידיי ןופ עידָאלעמ יד טכוזעג טָאה ץרּפ ,ללכה
 ןײגַאב ןיוש ךיז ןעק רָאנ ,רעטרעוו ןייק טשינ ןיוש ףרַאד סָאװ ,עקיטפַאה
 ןעזרעד טָאה רע .וליפא הרות רעטגָאזעג ןָא ןוא טרָאװ ןָא ,גנַאזעג טימ
 םיא טָאה רע ןוא טייקשידיי-םומינימ וצ ןעגנַאגרעד יווייס זיא סָאװ ,רוד ןייז
 ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,םזידיסח ןופ ןערב םעד טימ ןעװעטַאר וצ טכוזעג
 ,םישדק ישדק םוצ זיב ןביוחרעד רעבָא ,טייקשידיי-םומינימ ַא

 עשידיסח יד .גנוכיירגרעד עטסכעה סצרּפ זיא "שידיסח; ךוב סצרּפ .ל .י
 -נָא ןכעלשטנעמרעביא רעייז טימ שיגַארט םצע רעייז ןיא ןענייז תוישעמ
 ריש --- רוטַארעטיל יװ רעמ סעּפע רוד םענעריולרַאפ ַא ןכעג וצ גנערטש
 סצרּפ ,ענעי רָאנ .סרעלפייוצ ןוא סרעשזדנַאלב רַאפ הרות עיינ ַא טשינ
 טייקשידיי ןופ לַאוװק-רוא םוצ טנעָאנ ןענַאטשעג ךָאנ ןענייז ,סרעשזדנָאלבטימ
 ןטנַאירַאװ עטלגילפַאב ןעוועג תוישעמ-רעדנואוו סצרּפ ןענייז ייז רַאפ ןוא
 ַא ןעמוק טעוו ןכיגניא רָאג זַא רעכיז זיא'ס .טייקסיורג רעטלַא ןופ
 יװ טשינ ןוא ,רוטַארעטיל יו ןענעייל ןזומ תוישעמ יד טעװ ןעמ ןוא טייצ
 סצרּפ רַאפ ןעוועג לָאמַא ןענייז תוישעמ עשידיסח יד סָאװ ,םיכובנ הרומ םעד

 -עג ןוא טייקשידיי ןופ ןוגינ םעד ןָא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה סָאװ דוד ַא --- רוד }
 ןוא .עיגילער רענעשָאלרַאפ ןופ טרָא ןפיוא טעטיזָאיגילער ןכַאמ םיא ןופ טלָאוו
 -נעטניא יד טשרע ןעמ טעז ,ןיילַא רוטַארעטיל יו זיולב יז טכַארטַאב ןעמ זַא
 םעד טליפרעד ןעמ ןוא תוישעמ יד ןבירשעג טָאה ץרּפ סָאװ טימ ,טייקוויס
 רעד ןיא וליפא ,ןלעטשרָאפ טינ ךיז ןעק'כ .רעלטסניק ןסיורג ַא ןופ םעטָא
 ןכַארּפש עדייב ףיוא ,רענעייל עשידיי רוד ןייא ןייק ,טפנוקוצ רעטסטייוו
 עשידיסח סצרּפ ןופ ןגָאזּפָא ןענָאק ךיז לָאז סָאװ ,שיאערבעה ןוא שידיי
 .השורי רעסיורג ַא ןופ יו תוישעמ
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 ַאזַא טבעלעגרעביא טָאה סָאװ ,רוד רענערָאלרַאפ רענעגייא רעזנוא ,תמא

 רימ ביוא .טייקשידיי-ןוגינ סעצרּפ טימ ןעװעטַאר טשינ ןיוש ךיז ןעק ,ןברוח

 ,טשינ רעבָא רימ ןסייו ,גנַאזעג סָאד ןרעהרעד רשפא ךָאנ ןענעק ןיילַא

 טשינ ןלָאז רימ ואוו רָאנ .רעדניק ערעזדנוא ןבעגוצרעביא סָאד ױזַא יו

 סעצרּפ ןעמענטימ רימ ןזומ ןדנעו טשינ ךיז ןלָאז רימ ןיהואוו ןוא ןייג

 ןוא ךוב קיבייא ןַא שוריפב זיא'ס .ךרדל הדצ עטוג יװ תוישעמ עשידיסח

 .רעכיב עקיבא ערעדנַא ערעזנוא טימ ןרעוו טלעטשעגקעװַא ףרַאד

 יד טימ ךיז טָאה ץרּפ לייו ? ךוב קיביײא ןַא סָאד זיא סָאװרַאפ ןוא

 רעזנוא ןופ עיזעַאּפ רעד וצ ןוא לַארָאמ רעזנוא וצ טעוועטנורגרעד תוישעמ

 ,קורדסיוא ונתרחב התא םעד רַאפ ארומ ןייק טשינ בָאה'כ ,ןיינ .ץנעטסיזקע

 ףיוא ערעזדנוא םיאנוש יד טגָאזעג לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ סע טלָאװ ךיא

 טָאה לכשה רסומ םעד ןוא טײקשירָאגעלַא ערַאבקרעמַאב-םיוק יד ,שינעקוּפעצ

 ,ױזַא השעמ רעדעי ןופ טסקעט ןיא טבעװעגניײרַא רעלטסניק רעסיורג רעד

 טעשזדנָאלב יז רָאנ ,לטייה ןיד ַא יו עלובַאפ רעד ןופ ּפָא טשינ ךיז טלייש יז זַא

 ַא ףיוא קיזומ ענעבירשעג-טוג יװ זיא ליטס רעד .גנַאזעג יװ טסקעט ןיא

 עמעט ַא ףיוא סעיצַאירַאװ סעסמַארב יוװ ,קרעוו שילַאקיזומ טלַא ןַא ןופ עזַארפ

 טסייוו ,השעמ עשידיסח עטלַא ןַא טנעיילעג לָאמַא טָאה'ס רעוו .ןעדייה ןופ

 .רָאנ טשינ סע טָאה רע .רענייב ןוא טיוה טימ ןָאטעג סנױזַא טָאה ץרּפ סָאװ

 "טסניק ןבעגעג ךיוא השעמ רעד טָאה רע רָאנ ,טרירטסעקרָא ןוא טרישזנַארַא

 ,גנוטכיר ןוא תיצמת עשירעל

 יַארד ַא ןיא ןבירשעגנָא ,עמעָאּפ ַא זיא סצרּפ השעמ עשידיסח רעדעי

 טשינ לָאז יז ידכ ,עלַאמינימ ַא גנורעדליש יד זיא שיזיפ .ָאּפמעט ןשיטַאמ

 . ןוא ןענירג ייז ןיא סָאװ רעפסָאמטַא רעטקיטסײגרַאפ רעד ןופ ןעמענקעװַא

 זיא ,השעמ רעדעי ןופ סױרַא טגניז סָאװ ,הרות יד .ךעלהשעמ יד ןעילב

 ךיז טלָאװ ןעמ ןעוו ,ןעוועג טלָאװ ליואוו .טייקשידיי ןופ ןוגינ רעד תמאב

 טביוהרעד סָאװ ,לַארָאמ יד .ןיילַא גנַאזעג םעד טימ ןבעלסיוא טנעקעג עקַאט

 ַא ךיא רעבָא ,עשידיי-ףיט ַא זיא ,ךיוה רעלַאסרעוװינוא וצ השעמ רעדעי

 ,עקידבלח ןייק טשינ לָאמנייק זיא לַארָאמ יד .עטריטנעצקַא-שירעלטסניק

 .טייקידוועוט עקידתומימת עשידיי -- עקידמישעמ ַא רָאנ

 ןופ דנובנעמַאזצ םעד רימ ןעעז תוישעמ עשידיסח סעצרּפ ,ל .י ןיא

 .ןעגנואוט ןופ תוכז ןיא טלעוו רעדמערפ ַא ןיא קלָאפ ַא ןרעוו סָאװ ,םידיחי

 ,טייקשידיי טריליטסיד ַא ןיא ןבעל ןעניפעג טנעקעג ךיוא רימ ןטלָאװ יאוולה

 זיא סע לייוו ,םישעמ עשידיי טימ ןבעל טנעקעג עקַאט רימ ןטלָאװ יאולה

 זיולב ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ לַאװק ַא ןיא ןעלגיּפש וצ ךיז גונעג טשינ

 -עגסיוא-טשינ ַא זיא שרוש ןופ קעװַא זיא סָאװ ןוגינ ַא .ןוגינ ַא ןעמורב

 ,לוגליג רעטזייל
 סיורג ַא ןעעזרעד סָאװ ,טײלעמירָא ערעייט עכלעזַא ָאד ךָאנ ןענייז ואוו
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 עזעיגילער ,"עווידָארי, טשינ ? תוישעמ עשידיסח סעצרּפ ןיא יװ ,טכיל
 ַא ןופ יו טייקמירָא רעייז ןופ האנה ןבָאה סָאװ ,טײלעמירָא רָאנ ,סעקילַאק

 ןענייז סָאװ ןוא קלח ןטליײטעגוצ ַא יװ ןָא סע ןעמענ סָאװ ,הזה םלוע ּפַאק
 -תגאד ןופ אשמ רעּפַאנק רעד בילוצ סָאװ ןדיי ןענייז ייז לייוו ,חמשמ ךיז
 ,טייקשידיי לוע ןגָארט ייז ןענעק ,םוטכייר

 ,רעבייו ערעייט עכלעזא ָאד ךָאנ ןענייז ,ןושלו חמוא רעסָאװ ייב ,ואוו
 טימ ןעגנערב סָאװ ןוא ןענַאמ ערעייז ןופ ןענרעל הרות סָאד ּפָא ןצַאש סָאװ
 זיא ואוו ?ןיירַא שרדמ-תיב ןיא רענעמ ערעייז וצ ץירג לסיב סָאד החמש
 ?טייקנעגנוזעגנעמַאזוצ-המשנ עלעדייא ַאזַא ,טפַאשטבילרַאפ עליטש ַאזַא ָאד ךָאנ

 יז :"קיביצ סניבר םעד, ןיא הקבריהרש ךיז טכַארט ױזַא טָא
 ןדנוברַאפ זיא ,טלעו רעד ףיוא טּפינקרַאפ זיא סע סָאװ זַא ,וליפא טסייוו

 ןופ ןַאמ ַא ּפָא טרָאד ןעמ טלייט דניוושעג ױזַא טשינ זַא ,ךיוא רענעי ףיוא
 ןייג . . . ?זיא רע יװ טנַאילירב ַאזַא ? ןזָאל ןעד טעוו רע ןוא ! בייוו ַא
 רעד ףיוא ןציז לָאז רע זַא ,ןייטשאב טשינ טצוו רע -- טשינ רע טעוװ ןזָאל
 ןרעגלַאװמורַא ץעגרע ךיז לָאז יז ןוא ,תובא ןוא םיקידצ ןשיווצ לוטש-רעטָאפ
 " . . . רעדלעוו עטסיוו ןיא ,והותה םלוע ןיא

 ןבעל םייב תומשנ ןופ טײקטּפינקרַאפ יד ,גוויז רעקיבייא רעד זיא סָאד
 רעד ןופ ןרָאװעג השעמ רעשידיסח רעד ןיא זיא סָאד .טיוט ןכָאנ ןוא
 ,טכַאלעגסיױא רעטיב ױזַא טָאה ליכשמ רעד סָאװ ,טייקידתילכתמוא רעשידיי
 ַאזַא טַאהעג ןבעל ןשידיי ןיא טָאה סָאװ ,םעלבָארּפ ןופ המשנ יד זיא'ס
 ,ףוג ןשימָאנָאקע ןטמורקעצ

 :"טקעלּפטנַא; ןיא ןכמל ריא רַאפ לדנענג טָאה טפַאשביל עבלעז יד
 ,ןיירַא ליטש טכַאנרַאפ ךיז טמוק יז ,ךיז ייב לרעקלַא ןיא טציז לכמלע

 רעדנַא ןַא יצ ,סעלפָאטרַאק לּפעט ריא וצ טלעטש .,רעייפ ַא ןָא ליטש טגייל

 ריא ךיז טקירטש ,ןוויוא םייב טייטש ,ךיז טכָאק סע ןמז לכ טייטש ; לכאמ
 ןופ ריט רעד וצ גיוא קיצרַאהביל ַא טונימ וצ טונימ ןופ רָאנ טפרַאװ ,קָאז
 טרעװ סע זַא ךָאנרעד .,ביוט עליטש ,עקיצרַאהביל ַא סעּפע --- לרעקלַא
 סָאד טרעסערגרַאפ ,שיט םוצ טקעד ,רעייפ סָאד יז טפרַאװעצ ,קיטרַאּפ
 ַא טימ ןָא ליטש טקיוּפ ,לרעקלַא ןופ לריט םוצ וצ ליטש טייג ,לּפמעל
 ,ןעלכמל ךרוד טזָאל ןוא ,טייז ַא ןָא ּפָא טערט ןוא ,טשינ יז טייג ןיירַא ,רעגניפ
 ,ךיז טשַאװ קלָאפ רָאּפ סָאד ןוא , . . . עלעכיימש ַא טימ סױרַא טמוק סָאװ
 ",ליטש רעד ןיא טשנעב ןעמ ןוא ,טסע ןעמ ןוא ,ףיוא טיג יז ,איצומה טכַאמ ןוא

 טשינ ידכ ,ןײרַא ןוויוא ןיא פעט עקידיײל טלעטש לעדנענג ענעגייא יד

 לכמל ןופ רעבָא .םינכש יד רַאפ טנעה עקידייל סלכמל ריא ןעמעשרַאפ וצ

 ,רע ןעוו טקעלּפטנַא טרעוו ךמל .ךמל בר יבר רעד רעטעּפש .ךמל בר --- טרעוו

 :טנָאז רע ןוא תבש ףיוא חרוא ןַא ךָאנ טגנערב
 -ַאנ ןביל ןייז ףיוא ןוחטב ןבָאה ףרַאד ןעמ !לעדנענג ,ףרַאד ןעמ ,

 ,"בילוצ שדוק תבש ,בילוצ חרוא םעד ,בילוצ זדנוא טשינ ביוא . . . ןעמ
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 סָאװ רעד ,גיהנמ רעקידתוירחא רעד זיא ןעמעלַא ןופ רעשיגַארט
 יד ןכיירגרעד זומ סָאװ רע .טלעוװ רעניילק ַא ןופ לוע ןסיורג םעד טגָארט

 לקיטש ַא ןלעטשנייא ןענעק וצ ידכ ,ףיױרַא ןרעטעלקרעד זומ ןוא ןעלמיה

 ןוחטב ןעגנערב שטָאכ זיא קילג ןעגנערב טשינ ביוא ,ןטנוא גנונעדרָא

 ןושל סָאד טגָאמרַאפ טָאה ץרּפ .ל .י .גנורעלקפיוא עקידנטסיירט ןוא הנומא

 רָאנ ןבָאה סָאװ ,םיגיהנמ עכלעזַא ןופ טלעוו עקיטסייג יד ןרעדליש וצ

 יד ןכעליירפרַאפ וצ טכוז סָאװ ,לארשי קלָאפ עמירָא סָאד ןעניזניא קר ןוא !
 ,ףוג ַא ןוא המשנ ןשיװצ סנַאלַאב ַא ןכוז וצ ןוא ,בוט-םוי געט עכעלטע
 ,המשנ ולוכ ןרעוו ןוא ןרעוו וצ טזיילעגפיוא תויח סָאד סיוא םיא טייג'ס סָאװ

 ,טשינ ךיוא ןעמ רָאט המשנ רעד וצ ףוג םעד ןבעגרעביא ןצנַאגניא } ריגסת אל;

 ונובר רעד ןעװ ןוא .טכַאמעג םיא ןופ שַא ,טנערברַאפ םיא טלָאװ המשנ עקידרעייפ יד

 ןוא {ןפַאשַאב טשינ טלעװ ןייק רֶע טלָאװ ,םיפוג ןָא תומשנ ןלעװ לָאז םלוע לש

 ,("?סעומש א;) ."ןתויכז ענייז ךיוא ףוג רעד טָאה רעבירעד

  ףךרוד דיי רעד טכיירגרעד המשנ ןוא ףוג ןשיוװצ םולש ןקיליײה םעד טָא
 -נָא ןרעװ עדייב .ןביוחרעד המשנ ןוא ףוג ןרעוו טלָאמעד .טייקידמישעמ
 ,םישעמ עטוג ןופ האנה רעד טימ טקיטעזעג

 ץיזעָאּפ יד ןבעג וצ טכוזעג ץרּפ ,.ל .י טָאה תוישעמ עשידיסח יד ןיא
 ןיא סָאד רעבָא .ץנעטסיזקע רעשידיי ןופ עזָארּפ רעד ןָא טייקשידיי ןופ
 ןופ ןָאטעגסיױוא ,ןײלַא המשנ טימ .,"סעומש; םענעגייא ןייז ךוּפיהל ןעוועג
 זיא'ס רָאנ ,עיזעָאּפ רָאנ טשינ ןיא טייקשידיי .ןבעל טשינ ןעמ ןעק ,ףוג
 -עג עשיגַארט עכעלגעט'גָאט טימ ךיז ?טליּפשעצ; סָאװ ,עמַארד עסיורג ַא
 עקיבייא ןייק ןייז טשינ זדנוא רַאפ ךרד סצרּפ ןעק רַאפרעד .,ןשינעעש

 רַאפ רעדנוזַאב רוד רעדעי ףרַאד טייקשידיי עקידבוט-םוי-תבש ,גנוזייל
 ןוא טכוזעג סָאד טָאה ץרּפ יו ,ןערב ןקיבלעז םעד טימ ןוא ,ןעניפעג ךיז
 : ןענופעג טעמכ

 ןעוועג זיא רע .ןקיביױלגמוא םעד ןופ קחצי יול 'ר רעד ןעוועג זיא ץרּפ
 טכוזעג םיא טָאה רע ,תוכז ַא ןבעג וצ טכוזעג םיא טָאה רע .רשוי ץילמ ןייז
 ,תוישעמ עשידיסח עכעלרעדנואוו ענייז ךרוד ,ןבעל עשידיי'ס ןעװעטַארוצּפָא
 טנכטַאל קחצי יול 'ר יו ,"החמשבש החמש; השעמ ַא ןצרפ ייב ןַארַאפ
 -געמַאזוצ טָאה תיחשמ רעד סָאװ ,תוריבע טימ קעּפ עלַא טלעוו רענעי ףיוא
 ייב םיא טקַאּפ תיחשמ רעד .ןײרַא רעייפ ןיא ייז טפרַאו רע ןוא ןבילקעג
 -לסעק ַא רַאפ ןקחצי יֹול 'ר ןגירקרעטנורַא אקווד ליוו רע ןוא טנַאה רעד
 -סיוא םיא טכוז ןוא ןטלעוו ןייא טגייל ןדע-ןג רעד .םונהיג ןיא רעצייה
 יד ןגעק טשינרָאג זיא ןגירק ןעק ןדערג רעד סָאװ ץלַא רָאנ ,ןפיוקוצ
 ןעמַאװצ ןיוש ,ןײרַא לָאש ןיא ןײרַא טפרַאװ תיחשמ רעד סָאװ ,תורצוא
 ,ןיורק רעשלווייט ןַײז טימ

 ,טפַאשטכענק ןופ ןקחצי יול 'ר סיוא טפיוק םלועה לכ ןובר רעד זיב
 ,טלעוו יד --- ןקחצי יול 'ר רַאפ טיג רע לייוו



 505 השורי סצרַּפ

 רעזדנוא ןיא ?טרעוװ טציא זיא טלעוו רעזדנוא ליפיוו טשינ .סייוו'כ
 סצרּפ ןגעו .טרעוו ןּפָאנק ַא רָאג אמתסמ יז טָאה עיצַאלפניא רעקיטולב
 ןפיוא קינתוכז דמלמ םעד ןופ הרות יד ןייז טלָאזעג טָאה סָאװ ,"שידיסח;

 -עטיל רעזדנוא ןיא ךוב שיסַאלק ַא ןרָאװעג זיא ןוא טייקשידיי ןכעלטלעוו
 ענעבילקעגּפָא ערעזדנוא ןופ עצילָאּפ רעד ףיוא זַא ,ןגָאז זיולב ךיא ןעק ,רוטַאר

 ױזַא ןעמענרַאפ טֹרָא סָאד טעװ ןוא טרָא ןביוחעג ַא סע טמענרַאפ רעכיב
 ,ןפיוקסיוא ךוב סָאד ףרַאד ךיא ןעוו .ןבעל טעוװ רוטַארעטיל רעזדנוא יוװ ,גנַאל
 ,םירפס ןוא רעכיב טימ --- טלעוװ עצנַאג ַא ןבעגעגקעװַא םעד רַאפ ךיא טלָאװ
 ,ןרָאװעג טּפעװעגסיוא גנַאל ןיוש זדנוא רַאפ זיא םעט רעייז סָאװ

4 

 טלָאװ ןוא "גייווש עשטנָאב, ןייז טכעלטנפערַאפ ץרּפ טָאה 1894 ןיא

 ,רעביירש רעכעלטינשכרוד רעד יו ,תונעט רעמ ךיז וצ טַאהעג טשינ רע

 רע ןוא טעטירַאלוּפָאּפ רעקידלַאב ןייז ןופ ןברק ַא ןלַאפעג רעכיז רע טלָאװ
 ,קילָאבמיס ,רעטכיײל-וצ ,רעטכייל ןופ חבזמ ןפיוא ןעמוקעגמוא טלָאװ

 ַא וצ ןרָאװעג ןביוהרעד טשינ ריש זיא סָאװ ,"גייווש עשטנָאב; ןייז
 םוצ רעטעברַא עשידיי טרעטנומעג ןבָאה לָאז סָאװ ןוא טלַאטשעג שילָאבמיס
 ןוא עטסכַאװש יד ןופ ענייא זיא ,טייקשירענַאמ רערעסערג ַא וצ ןוא ףמַאק
 ,ןבירשעגנָא טָאה ץרּפ .ל ,י סָאװ ,ןכַאז טטסטלמוטעצ

 רעד ןופ לטירד-ייוצ עטשרע יד ןיא ,ףיוא טיוב ץרּפ יו םעדכָאנ
 ןימ ַא ,ןקיליײה ןשיסור ַא ןופ רעגייטש ןפיוא ,ןטָאש ןשילָאבמיס ןייז ,השעמ
 יד טרעוו ,רעגייוש ַא םימת קידצ ַא טַאלג רעדָא ,קָאשטַארוד ַאקשונַאוװיא
 קעװַא ךיז טלעטש ןיילַא ץרּפ ןוא קזוח ַא ןיא טלדנַאורַאפ השעמ עצנַאג

 רענייר ַאזַא ןעוועג זיא עשטנָאב ביוא ,דלעה םענעגייא ןייז ןופ ןעװעצעלּפָא
 ַאטקנַאס ןייז ,תומימת עקילייה ןייז לָאז עשז סָאװרַאפ ,רעגָארטרַאפ-םירוסי
 ?טלעו רענעי ףיוא רעטכעלעג-קזוח ליפ ױזַא ןפורסיורַא ,ַאמיצילּפמיס
 ערעסערג ןייק טשינ טָאה רעגייוושרַאפ ןוא רעגייווש רעקילייה רעד ביוא
 זיא ,ירפרעדניא עלַא רעטוּפ טימ עקלוב רעסייה ַא ןופ תוגשה עכעלטלעוו
 לכל ןייז ךָאד ףרַאד שטנעמ רעצנַאג רעדעי ןוא שטנעמ רעצנַאג ַא ךָאד רע
 ,שטנעמ רענעכַארבעצ ַא יו קילעטשנדירפוצ שירעלטסניק ױזַא טקנוּפ תוחּפה
 רעקילייה רעד זַא ,ןעזעגנייא טשינ טָאה הלעמ לש אילמּפ יד סָאװ סע טמוק יוװ

 ? טייקיטפרעדַאב -ןיילק רעסיורג ןייז טימ רעקילײה ךָאנ טרעו רעגייווש
 טזָאל השעמ רעד ןופ לטירד-ייוצ עטשרע יד ןיא לשמ רעטסנרע סצרּפ
 ,לשמנ ןשיטָאדקענַא ןַא .טימ סיוא ךיז

 ןרָאװעג "גייווש עשטנָאב; ןופ קילָאבמיס עטכייל יד זיא ןגעווטסעדנופ

 ץַאק יד טזָאלעגסױרַא ךיילג טָאה ןײלַא ןעמָאנ רעד .רעלוּפָאּפ קרָאטש
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 זיא "גייוש עשטנָאב2 .ןעקנעדעג טכייל טזָאלעג ךיז טָאה ןוא קַאז ןופ
 "טפירש ַא ןעוועג ץרּפ טלָאװ ןוא ןייטשלכיורטש ַא סרעלטסניק םעד ןרָאװעג
 ןעוועג טכייל רעייז םיא טלָאװ ,ךיז וצ סעיזנעטערּפ עּפַאנק טימ רעלעטש
 -עלַא עקיפיואנביוא עכלעזַא טימ קַאמשעג םענײמעגלַא םעד ןעמוקוצנגעקטנַא
 -סקלָאפ ענייז ןופ טרעוװו ןצנַאג םעד טריפעגרעביא ןטלָאװ סָאװ ,סעירָאג
 .סעטכישעג עשידיסח ןוא עכעלמיט

 ,ןסנָאװ עשיליכשמ ענייז ןופ ןָאט-קזוח םעד טשיװעגּפָא טָאה ץרּפ רעבָא
 ,קורדסיוא ןטלכיורטשעג ַא יב "טּפַאכעג, ןצרּפ ךיא בָאה לָאמניײא ךָאנ
 טיוה ַא; -- לטרעוו ַאזַא ךיז רע טניגרַאפ ?קעבָאט קעמש ַא רעביא, ןיא
 ןייא ןיא ךעבענ ךיז טלָאה ,ענייר ןייק טשינ יוװ ייס בר רעמלעכ רעד טָאה

 סָאװ ,עקרָאילַאג רעשיסרוקיּפא רעד וצ גיױנרַאפ ַא ןעוועג זיא סָאד ."ןצַארק
 -קזוח רעד טָא .רעגייטש םענעגייא ריא ףיוא טצַארקעג ךעבענ ךיז טָאה
 ַא ןיא סנַאנָאסיד רעקידארומ ַא זיא בר רעמלעכ ןופ ןובשח ןפיוא ץירּפש
 ןיא ךיז טזייוו ץרּפ .טרעטסיימעגסיוא שידש טָאה ץרּפ סָאװ ,עלהשעמ
 עקידלזיּפש ענייז ,קסעטָארג ןופ רעטסיימ ַא יו "קעבַאט קעמש ַא רעביא ,
 "עמ ַא טָאה רעטכעלעג עשירעלטסניק סָאד ןוא שיטלעוונעי ןענייז ןצַאז
 לָאמנייא ןיוש ןענייז ךעלטוטיּפַאל יד טימ ןטוטיּפַאל יד .יירק ןשלעפָאטסיפ
 ערּפַאק ןַא יו ךיז טליּפש עטכישעג עצנַאג יד ,טייל-הרבח עקיטכיר יד ןופ
 סָאד .טייקשירעפעלש גָאטימכָאנ רעשיסויבעד ַא טימ ,"ןוָאפ ןע'ד ידימ
 ןייא ןיא טלַאה ,ןסַאּפ ענירג טימ ןזיוח ןיא ,שוילעּפַאק ןטימ ,לשטייד לָאמש
 עלעקשוּפ'ס ,טזָאלב לשטייד סָאד ,עלעקשוּפ קעבַאט ענערָאק סָאד ןזָאלבקעװַא
 םעד רעבירַא טכירק ןוא ריפ עלַא ףיוא טכירק בר רעד ,ךיז טרעלָאק
 עלעמירד עטצעל סָאד זיב סיוא ךיז טגניז ןוגינ רעקידנעיצ רעד .תבש םוחת
 רעשירעלטסניק רענעטלעז רעד .תומצע עקידרעפעלש יד ןופ ןָאטעגּפָא טרעוו
 ןופ גנורעדליש רעד וצ זיב וליפא למירד-גָאטימכָאנ רעליוה זיא סנַארט
 : ןשזַאנָאסרעּפ יד

 "יה ,ךעלעגיוא עקיטסוליקידנפיול-טיור טימ לרעביירש קיּפעק-לָאג ַא ןיירַא טצנַאט,
 טקערטש לרעביײירש סָאד, . . . ."רעהַא עלהיוחתשה ַא ,ןיהַא הדיק א ,ךעלסיפ עשרענ

 ."קוצ א ךָאנ קוצ ַא טכַאמ ןוא גנוצ ַא סױרַא

 ןביירש םענעגייא ןופ רעדנואוו ןטימ ןעלמירדטימ ןופ טלעוו רעד טָא ןיא
 רעכַאװ רעקיצנייא רעד ,טיוה סבר רעמלעכ םעד ףיוא ,בלַאז-קזוח רעד זיא
 ַא ןעועג ןזיא סָאד .טייקטלמירדרַאפ רעשילַאקיזומ ליפ ױזַא ןיא גנַאלק

 רעשירעלטסניק ןייז ןופ סעצָארּפ ןיא טָאה ץרּפ סָאװ ,ץַארק רעשיליכשמ דליוו
 תומוערת רעקידקיטייו ליפ ױזַא טימ ךיז ןופ טצַארקעגרעטנורַא גנולקיװטנַא
 "שידיסחא ןייז ןוא סעטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ענייז זיב ,ןיילַא ךיז וצ

 -רוטַאנמוא רעזדנוא ןופ לַארָאטסַאּפ רערָאלק רעד---שיסַאלק ןרָאװעג ןענייז
 טרעוו ,עלחשעמ שיסַאלק ַא סצרּפ ןֹופ םירישה-ריש רעד ךיז טקידנע .,ןבעל
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 -רַאפ םעד ךָאנ יו ,ךעלעגייפ יד םלענ ןרעוו ,םיוב רעמַאזנייא רעד ןסָאלשעגסיױא
 גנַאזעג ןייז טימ טָאה סָאװ ,ןדייז רעלָאּפש ןייז ןופ םירישה-ריש םענעשָאל
 ןגעק שינערָאװַאב עקיבייא ןַא ,עלעדיי עלעגניי ןשידיי םעניילק םעד ןבעגעג
 ןטימ טָאה רעלטסניק רעסיורג רעד .קיטסינָאטנַאק רעקידתוירזכא רעד
 ,טײקשיטעקסַא ןיא ךיז וצ ןכיילג ןייק טשינ טָאה סָאװ ,םוצמצ ַא ןופ חוכ
 עכעלמיטסקלָאפ ענייז ןיא ,רערט רעשלַאפ ַא ףיוא טײדנָא רעדעי טשיוװרַאפ
 ענייז ןגָאמרַאפ ןרערט ע'תמא .תושעמ עשידיסח ענייז ןיא ןוא סעטכישעג
 טבעוװרַאפ ןענייז תושעמ יד .בלבש ןרערט ןענייז סָאד רעבָא ,ךס ַא תושעמ
 שידיי רעזדנוא ןזָאפרַאמַאטעמ ליפיוו סָאװ ,ןושל ַאזַא ןיא טגיוורַאפ ןוא
 ץלַא תושעמ סצרּפ ןופ רעטיצ:ךַארּפש רעד טעװ ,ןכַאמכרוד טשינ טעוװ
 ,סרעזדנוא ןוא קיביײא ןביילב

 טייקילייה ןופ רעטייל יד ; טרעדנוחרָאי ןטנצניינ ןֹופ קיטַאמעלבָארּפ
 יד ןופ טגָאיעגרעביא ןרעװ סָאװ ןֹוא םינדמל ןרעטעלק ריא ףיוא סָאװ
 סבעוװניּפש ןיא ךיז טרעמַאלק סָאװ ,תוסרוקיּפא עקסעטָארג יד ; תומשנ עמוטש
 --- ךיילגסיוא ךָאנ גנַארד רעשיטעּפָארּפ ןוא ורמוא עלַאיצָאס יד ; לפייווצ ןופ
 -סױרַא רָאנ ןבעל ןשידיי ןיא טשטיײטעגניײרַא טשינ ץלַא סָאד טָאה ץרּפ
 ,ןטרָאד ןופ טשטייטעג

 ןופ ןַאמירָא םעד ןביוהרעד רָאנ טשינ ץרּפ טָאה ייהלכ תסנכה; ןייז ןיא
 'ר וצ .רעלעפַאב ַא רַאפ ןוא הררש ַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה רע רָאנ ,טסימ
 רעשיריבג ןייז ןופ ןטימגיא ןיירַא טמוק ,ריבג ןשידיסח םעד ,דנַאטשגעפָאה רזוע
 ןַא ןופ טלַאטשעג ןיא תולד רעד ,תוקפס רעשידיסח-שידיגנ ןייז ןוא תובחר
 טעטנַאלּפ סָאװ ,דרָאב רעטעשָאלּפעצ רעסייוו ַא טימ, דיי םענעגיובעגרעביא
 ,עטַאּפַאק רענעכירעגּפָא רעטלַא רעד ןופ םידעפ יד טימ ןעמַאזוצ ךיז
 ."לטיה טצעפעגסיוא ןַא רעטנוא םינּפ ךיילב ַא

 ,ץרּפ קיטייז טנָאז ,ןעמוקעגניירַא זיא ןיילַא תולד רעד
 רזוע 'ר וצ תולד רעשידיסח-שידיי רעד ןײרַא טמוק ױזַא יװ ןוא

 ?דנַאטשנעּפָאה
 ,םולש םכילע .רענָאילימ רעד םיא וצ טפור --- לדנעמ םכילע םולש,

 ".תולד-לדנעמ טרעפטנע ,רזוע
 טגנַאלרעד רע ןעוו ,טעוורעס ַא ןיא טנַאה יד םורַא טלקיוװ רזוע ,תמא

 לעּפתנ טשינ טרעװ טיײיקמירָא יד רעכָא ,םכילע םולש םעד תולד םעד
 טשינרָאג ךיז ייב טלַאפ רע .קנופמ ןכייר ןופ טײקשירַאטינַאס רעד ןופ
 םיא לָאז ןעמ ,שממ טלעפַאב רע ,ןעגנַאלרעד ךיז טסייה רע ןוא רעטנורַא
 טנגעגַאב ךיז ןבָאה ןסַאלק ייווצ יד .ןסייברַאפ טימ ןפנָארב-קנורט ַא ןבעג
 ץעגרע טגָאז "תונורכזא ענייז ןיא .ריבג ןפיוא טפייפ סַאלק רעמירָא רעד ןוא
 -לדנעמ ןופ תולד רעד ."טכיל ןופ לחעפ רעד רָאנ, זיא שינרעטצניפ זַא ,ץרּפ
 ,ךַאז עוויטיזָאּפ ַא זיא'ס רעבָא ,םוטכייר ןופ "לחעפ, ַא זיולב זיא תולד
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 ןבעגעג ןרזוע טָאה טָאג .עדרעװ סיורג טימ ךיז ףיוא טגָארט לדנעמ סָאװ
 סע ייז ןגָארט ,תולד ןופ טפַאשהריבג ַא ןבעגעג רע טָאה םיא ןוא תורישע
 .,גנולייטרַאפ סטָאג ןיא ןשימ וצ ךיז תוחוכ סלדנעמ רַאפ טשינ זיא'ס .עדייב
 לדנעמ רעבָא ? העד ַא ןגָאז וצ םיא הזעה יד ןבָאה רע רָאט יו ןוא רע ןעק יו
 זיא סָאד .רעטכָאט רעד רַאפ ןדנ קידלוש םיא ןיא רזוע זַא ,רעכיז זיא
 ףיוא לסקעװ שידיי ַא טלַאה רע רָאנ ,לעטשנייא רעשירערָאנש ןייק טשינ
 עטוג טָאה'ס רָאנ ,טשלעפעג טשינ זיא לסקעוו סָאד זַא ,טליפ רזוע ןוא ןרזוע
 ,גנוקעד

 -ןוא ףניפ ַא ןבעג וצ טיירג ןיוש זיא רע 'ר רעדָא רזוע ןעװ
 ךיז טביוה "ןטַאט ןייד סיוא ךַאל ךיא, םִיא טגָאז לדנעמ ןוא רעקיצנַאוװצ
 רע רעבָא ,טוג ץנַאג רע טסייו קידלוש זיא רע זַא .ןעגניד ןָא ריבג רעד
 רשוי םוצ טרילעּפַא רע ,ןעגנידרעטנורַא סעּפע טרָאפ טעװ רע זַא טניימ
 | ,תולד ןופ

 "?ןעמייח וצ ,ןעלרעב וצ טשינ וטסייג סָאװרַאפ . . . ? ךיא ץלַא ןוא;
 טוג ץנַאג טסייו רע .ןעװעצירפּפָא טשינ ךיז טזָאל לדנעמ רעבָא

 | ןטכילפ סריבג םעד
 בָאה ךיא ?ןבָאה ןבכעל ןיימ ןופ וטסליוו סָאװ ,רעייז ךיד טעב'כ;

 רעד ףיוא לָאז ךיא ?ּפערט ערעייא וצ ,ןסַאג ענרענייטש ערעייא וצ חוכ
 ךיא לָאז ,ַאמטסַא ףױא דיל ךיא . . . ןריט יד רעטניה ןעגנילק רעטלע
 בָאה ,טַאהעג בָאה ךיא זַא ,הגאד ןיימ .ןעגנַאגעגמוא ביג !וד ייג .ןייג
 ",ןבעגעג ךיא

 סקעדָאק םעד טוג ןעק רע רעבָא ,דרוי ַא ךעבענ זיא ,סע טסייה ,לדנעמ
 רע רעבָא ,הלודג רעד ןופ רעטנורַא עקַאט זיא רע ,הקדצ רעשידיי ןופ
 גינעק ַא יו טמוק רע .טייקכעלשטנעמ ןופ ןיורק יד ןָאטעגסיױא טשינ טָאה
 טשַאװ רע ,עּפַאנַאק סרווע ,זיוה סרזוע טּפַאכרַאפ רע .סנייז ןרעדָאפ
 ןוא ףָאלש ןקיאור ַא טפָאלש רע ןסע םוצ ךיז טשַאװ ןוא םיא וצ ךיז
 -רַאפ ,סױרַא טשינ םיא טפרַאװ רע ,םילכ יד ןופ סױרַא טשינ טייג רזוע
 םיא טָאה טָאג סָאװ םעד טימ םיא ןגעקטנַא קידלוש ךיז טליפ רע ,טרעק
 .ןודקּפ ַא רַאפ זיולב ןכַאז ךס ַא ןבעגעג םיא ןוא ןצלַאזעגרעבירַא

 ? טביילגעגסיוא ייז טָאה סָאװ ןוא ,טנגעגַאב ךיז ןבָאה ןדיי עכיילג ייווצ
 טָאה רעוװ ןוא .טייקשידיסח ןופ לעטשנייא רעשירַאטעלָארּפ רעיינ רעד
 םעיינ םעד ןוקית ןשירעלטסניק ןבעגעג ןוא ןופרעד תיצמת םעד ןעזרעד
 סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ רעטָאפ רעד ? ךיילגסיוא
 השעמ רעשידיסח רעדעי ןיא ןוא לכיב-השעמ עשידיי סָאד טריזיטַאמַארד טָאה
 -רַאפ שירעלטסניק ױזַא רע טָאה תוחקּפ יד ןוא ;תוחקּפ עשידיי ןענופעג
 ןענייז סעטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ענייז ןוא "שידיסחפ ןייז זַא ,טריזיוויאַאנ
 ץלַא קעװַא זדנוא ןופ ןלעװ ייז רעטייוו סָאװ ןוא ןוויטָאמ עשילביבדָאענ
 .ןרעוו זדנוא ייז ןלעװו רעטנעענ
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 -רעּפ רעשירעלטסניק רענעכָארּפשעגסיױא רעצנַאג ןייז טימ טָאה ץרּפ
 ןיא טעטימינָאנַא רעשירעלטסניק ןופ לַאעדיא םעד טכוזעג טייקכעלנעז
 ןריפ טלָאװעג תושעמ ענייז טָאה רע .סעטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ענייז
 ןבעגּפָא ןוא קלָאֿפ ןופ ןעמענ ןופ סעצָארּפ ןיא רעבָא ,קלָאפ םֹוצ קירוצ
 -ַאנ רעצנַאג רעד .תויתוא עקידנעילפ ןרָאװעג תויתוא יד ןענייז קירוצ
 -ָאיסנעמיד-ייוצ רעד רעביא ןרָאװעג ןביוהרעד זיא טסקעט רעטריזיוויא
 ,חומ ןופ עיסנעמיד יד ןעמוקעגוצ זיא'ס ןוא ליומ-סקלָאפ ןופ טייקלענ
 טָאה טייקרָאלק עשילביב רעייז .ןופרעד ןענואוועג ןבָאה תושעמ עלַא יד
 ןוא טייקיברַאפ רעשירעלייצרעד רענרעדָאמ א ןופ ןח םעד ןגָארקעגוצ
 עקידהרוסמ יד ,שילביב-ָאענ ןרָאװעג ןענייז תושעמ יד ןוא טײקפרַאשןייוו
 -ךליברַאפ רעסיורג רעד .םזידיסח --- טייקשידיי-יינ ןופ תושעמ-לַארָאמ
 ץרַאה סָאד טלכשרַאפ ןעּפ רעשירעלטסניק ןייז טימ טָאה חומ ןופ רעכעל
 ןרעגנעל ַא ןבעג וצ טרעװ זיא'ס .הרות רעשיקלָאפ רעיינ רעד ןופ
 "טסניק טָאה ץרּפ סָאװ ןעזרעד וצ ידכ ,"גרעב ייווצ ןשיווצ, ןופ גוצסיוא
 ןוא בר רעקסירב םעד טָאה רע .םזידיסח ןיא ןעניפעג טלָאװעג שירעל
 טָאה ץרּפ ןוא ןטלעװ ייווצ ןופ גָאלַאיד םעד ןבעגעג ןיבר רעלַאיב םעד

 ןופ גרַאב רעסָאװ ףיוא רעדָא ,טלעװ ַא רַאפ סָאװ ןזיוועג ןפָא ץנַאג
 :ןרעטעלק טעוװ רע "גרעב ייווצע יד

 ןיא דסח טקנופ ַא ןָא ,יז ןיא םימחר ןָא !ןיד עמַאס ןיא ,יבר ,הרות רעייא;

 ,תשוחנו לזרב עמַאס ,םעטָא ןעיירפ ןָא ,החמש ןָא יז ןיא רעבירער ןוא ,הרות רעיא

 ?לארשי ללכ ןרַאפ ריא טָאה סָאװ ,יבר ,רימ טגָאז .םיניז ענרעּפוק ,םיקוח ענרעזייא

 ַא רַאפ טרפב ? ךיי ןטסָארּפ ןרַאט ,עכָאלעמלַאב ןוַאפ ,בצק ןרַאפ ,רעקעהצלָאה ןרַאפ

 טרָאה ,הרות רעייא ןעװעג זיא טרַאה ? םידמול-טשינ רַאפ ריא טָאה יבר סָאװ ? דיי ןקידניז

 ""הרות רעד ןופ המשנ יד טשינ ןוא ףוג רעד רָאג זיא יז לייוו ,ןקורט ןוא

 "יגרעד יד ףיוא תונמחר סָאד ,טייקכעלטסירק ענעפורעג יוױזַא יד

 טײקשיקסװעיָאטסָאד יד טָא ,תושפנ עמוטש יד ףיוא ,ןסַאלק עטקירעד

 טָאה רע .טייקשידייטוג ןיא ןענופעג ץרּפ טָאה ,טײקשיאיָאטסלָאט ןוא

 טָאה רע רָאנ ,ןשטיײטניײרַא טפרַאדַאב ,רעירפ טגָאזעג בָאה'כ יו ,טשינ סע

 ןופ ךשוח םוצ .תורצוא-לַארָאמ עשידי ערעזנוא ןופ טשטײטעגסױרַא סע

 -ַאטס ַא ףיוא ,טכוזַאב טָאה ץרּפ סָאװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי יד

 טָאה ,דמושמ ַא ןופ וושיטַאיציניא רעד ףיוא ןוא עיצידעפסקע רעשיטסיט

 ,תודיסח ןופ םַאלפ ןשירעלטסניק םעד טכַארבעג רעלטסניק רעסיורג רעד

 ."גרעב ייווצ ןשיווצ/ ענייז ןיא שיאעּפָאּפע טרעדליש ץרּפ סָאװ םַאלפ םעד

 לקנוט ַא ,לטרַאג רעטיירב רענירג ַא טָאטש יד ןעמונעגמורַא טָאה רעטייוו ןטניה ,

 ַא טלָאװ סע ךיילג ,קידעבעל ױזַא ,ןירג קידעבעל ןעװעג זיא ענירג סָאד רָאנ ,רענירג

 שרעדנא ץעגרע טמַאלפ טכודעג ךיז טָאה לָאמַא סָאװ ,ןזָארג יד ןשיװצ ןגיולפעגמורַא תויח

 / ןעגנירּפש ךעלמעלפ יד יװ ,שוחב ןעזעג טָאה ןעמ .ןבעל ַא ,קַאמשעג ַא ,תויח ַא ףיוא

 "לד ןשוק ןוא יײז ןזדלַאה ייז ךיילג ךעלזערג יד ןשיװצ ןצנַאט ןוא
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 רעשידיי רעד וצ טכַארבעג ץרּפ טָאה תויח ןטמַאלפעגפיוא םעד טָא |
 -טַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענייז סעטָאּפַאק ענעסירעצ ןוא טיײקמירָא
 חוכ םעד טימ .ןרָאװעג טנייארַאפ ןענייז םינוגינ ענעסירעצ ןוא ענעסעל
 עקידבוט-םוי יד ,עקידתבש יד זַא טלָאװעג ץרּפ טָאה תויח ןטיײנַאב םעד ןופ
 ןייג תוברוח ס'טלעװ רעד רעביא ןלָאז ןדיי עקידהריתי-המשנ ןוא

 רעד ליפיוו ,תוברוח ליפ ױזַא ןעזעגסיוארָאפ טשינ לָאמנייק טָאה ץרּפ
 ןענַאּפש וצ רעװש .טלעטשעגוצ זדנוא טָאה טרעדנוהרָאי רעטסקיצנַאװצ
 רעבָא ,טייקידהריתי:המשנ רעדָא ,טײקידתבש רעזדנוא טימ ייז רעביא
 ,עסיורג יו ,תוברוח יד רעביא וליפא ,ןעזעג רדסכ זדנוא טָאה ץרּפ
 .ןדיי עסיורג

 ."טשינ ןעלטעב רימ ןוא טשינ ןטעב רימ ןוא ןרעטַאלפ תומשנ יד,

 טָאג ליפיוו ןוא טשטַאּפעגרעטנורַא טשינ זדנוא טָאה טלעװ יד ליפיוו

 ליפיוו ,רעקלעפ יד ןשיװצ םינּפ סָאד טשטַאּפרַאפ טשינ זדנוא טָאה ןיילַא
 ןגיױבנָא ןופ טייקיביגכָאנ רעד וצ ןבעגרעטנוא ןלעװ טשינ ךיז ןלָאז רימ

 ,רעקיוה ןקידװענח ַא ןעמערופוצסיוא רעטכייל זיא'ס לייו ,עצײלּפ יד
 ןלעװ טשינ טשינ ןלָאז רימ יו ;ןבעל ןופ טרעטַאמרַאפ זיא ןעמ ןעוו
 יד ןענעבנגכרוד ךיז ידכ ,לרוג ןשידיי ןופ ּפעלק יד וצ ךיז ןבעגרעטנוא
 גָאזרַאפ ןשוריפב םעד טיול ןָאט טשינ סע רימ ןרָאט ,ןבעל ןופ ץינערג

 טָאה רע .רוטַארעטיל רעשידי רענרעדָאמ רעד ןופ רעטָאפ םעד ןופ
 סָאװ ,טייקיבעגכָאנ רעזעיצַארג ןיא ןעז טלָאװעג טשינ לָאמנײק זדנוא
 ןבעל לסיבַא "ןעלדניוושסיוא, ליוו

 ,ןדיי עצלָאטש עסיורג |
 .רימ ןעגייז

 ,םיא ןגָאז רימ
 .טנָאקעג טשינ ןטרַאװ רעגנעל

 ,רימ ןענייז --- ענעלַאפעג

 ,רימ ןענייז ןעמוקעג טיורב-לטעב ףיוא

 ,"טשינ ןעלטצב רימ רֶעבָא

 עלופ ַא טָאה טָאג סרזוע 'ר זַא סָאװ זיא :"הלכ תסנכה; ןייז ןיא יו
 ץסיורג םיא וצ ץלַא ןעמוק רימ ? זָאלטכַאמ ןענייז רימ ןוא טכַאמ טימ טנַאה

 טשינ ןטרַאװ רעגנעל --- םיא ןגָאז רימ ןוא ןדיי עמירָא וליפא ןעוו ,עצלָאטש
 עצלָאטש סצרּפ זיא סָאד .ןבעל ןצנַאג ןפיוא גָאזרַאפ ַא זיא סָאד .טנָאקעג

 רעד רַאֿפ יו רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ קיטליג זיא סָאד .השורי
 ,טנָאקעג טשינ ןטרַאװ רעגנעל --- קיטילָאּפ רעשידיי

 ןַא ןיא טשטײטעגנײרַא קילָאבמיס עטסוּפ ןייק טשינ זיא סָאד ןוא
 ,רבחמ ןטפעלּפעג ַא ןופ טסקעט ןקידתומא דלד ,ןשירעשטייט ךיז ,ןעמירָא

 ,ןרעיוא עשילָאבמיס יד ייב ןעיצ ךיז טזָאל ןוא ןשטייט ךעבענ ךיז טזָאל סָאװ



 11 השורי סצרּפ

 טָאה ץרּפ ,ןיינ .קיטירק רענעטינשעגוצ ַא טימ ןכיילגסיוא ךיז לָאז רע ידכ
 ןעלקיטרַא ענייז טנעיײל .ןעוועג ןסיוא זיא רע סָאװ טַארוקַא טסואוועג
 יו ,טסנוק רעשידיי ןופ טרעדָאפעג טָאה רע סָאװ טעז ןוא טסנוק רעביא
 טשינ םיא רַאפ זיא טסנוק טרָאװ סָאד (קורדסיוא ןַא רענייז) קיטרעוורעדיוו
 טימ טלעװ רעד וצ ןעמוק ןלָאז רימ זַא טרעדָאפעג רע טָאה סָאד .ןעוועג
 רע .ןעלטעב טשינ רעבָא ןעמענ ןוא ןבעג ,ןשיוט --- טסייג םענעגייא ןַא
 -רָאי ןטנצנינ םעד ריא טָאה ָאד .טייקשידיי עשימַאניד טרעדָאפעג טָאה
 רעד טימ .רעטרעוו ייווצ ןיא ,רוד ןייז ןופ עשלעטָאטסירַא סָאד ,טרעדנוה
 -גיא רעזדנוא וצ ןעמוקעג רע זיא עיציניפעד רעקידעבעל ןוא רעצלָאטש
 רַאפ סָאװ טעז .קעװַא טייג ריא סָאװ ןופ טעז : טנראוועג יז ןוא ץנעגילעט
 טעז ןרעװ רוטּפ טליו ריא סָאװ ןופ טעז .קעװַא טפרַאו ריא רצוא ןַא
 ,ךייא ןיא ןגיל'ס ןטייקכעלגעמ עטבעלעגסיוא טשינ ןוא עטנָאעג טשינ ליפיוו

 ץרא-ךרד ןענרעל םיא ןוא רָאטַאלימיסַא םוצ ןעמוק טנעקעג טָאה רע
 ,רעפמעק ןקיבײא ןרַאפ ּפעק עטכיײל יד טגיוב,; .קלָאפ ןטסטלע ןרַאפ
 : ."דרע רעד וצ --- קלָאפ ןקיביײא ןרַאפ

 -ַאלק סעצרּפ טיול לייוו ,ּפעק עטקידיילעגסיוא לייוו ,ּפעק עטכייל יד
 ןופ ךיז ןגָאוּפָא, :סע טניימ עיצַאלימיסַא רעשידיי ןופ עיציניפעד רעשיס
 "ןלָאצ טשינ תובוח יד יבַא ,השורי רעד

 ךיא טימ עיצַאלימיסַא יד ןלַאפעגכרוד זיא'ס יוװ ,ןעזעג ןבָאה רימ ,ונ
 ןוא השורי רעד ןופ טגָאזעגּפָא עקַאט ךיז .השורי רעד ןופ ךיז ןגָאזּפָא
 טַאהעג טשינ וליפא רָאנ ,קלָאפ ןצנַאג ןטימ ךיילג טלָאצעג ךָאד תובוח יד
 ףוג רעד סָאװרַאפ ,טסואוועג טשינ ,םוטרעריטרַאמ ןופ האנה עטצעל יד
 ,טקידיײלעגסיוא-שידיי גנַאל ױזַא ןיוש זיא ּפָאק רעד ןעוו ,טדייל

 ערעסָאװ טימ ךָאנ .סנגיא רעזדנוא רַאפ יאנק ַא ןעוועג זיא ץרּפ
 רעד טימ ,"ןירַאזַאנ; סשַא טגָאזעגסיוארָאפ רע טָאה קירוצ רָאי קיצרעפ
 ןוא ןטקעפע עשינעצס ךָאנ ךיז טגָאי שַא; זַא ,גנוקרעמַאב רעקידקיטייוו
 ",רעבירַא ץענערג רעשידיי רעד רעביא ,דצ םענעי וצ לדנח ַא טכַאמ

 ןופ סעצָארּפ ןטרעקרַאפ ַא ןעוועג רזוג טָאה רע ,ןטָאברַאפ טָאה ץרּפ
 םעד טימ ןטסטכײל םעד טימ ןענעפנח יײז ןעמוק טשינ -- ןּפַאש שידיי
 -עוש םעד ןביילקסיוא רָאנ ,סרעייז זיא סָאװ םעד טימ ,ןשיטסירעירַאק
 ןיוש זיא'ס זַא ןוא .סרעזדנוא זיא סָאװ םעד טימ ןעמענ ייז ןוא געוו ןרער
 ׁשֵא ןעו טייצ ַא ןעװעג :סָאװ טָא ןגָאז ןעמ געמ ,שַא דייר וצ ןעמוקעג
 ןליפא טָאה ץרּפ רעטסיימ רעד רעבָא ,"לסעג"רעליוקא ןטימ טריטעקָאק טָאה
 רעסעב טנעקעג רערעזדנוא ענורטס רעװָאסַאב ןוא רעבָארג רעד טָא ףיוא
 -ַארד רעטעּפש זיא סָאװ ,"טיוט-רעמזעלקא ַא ןייז .ןליּפש רענעש ןוא
 ןופ סנייא זיא ,"טקעטש עלעדיפ ןיא סָאװ, ןיא ןרָאװעג טעבראַאב שיטַאמ
 ןזיועג ץרּפ טָאה ָאד .ןבירשעגנָא טָאה ץרּפ סָאװ ןכַאז עטסקידנריר יד
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 ָאד ,םישוח עכעלשטנעמ עטושּפ יד ןופ זיא רע רעטסיימ ַא רַאפ סָאװ
 טָאה רע .ןשָא טשַאעגרעביא ןוא ןגרעבנסייו טגרעבנסייוועגרעביא רע טָאה
 | .סָאמ ןוא טקַאט ןופ טסנוק ןייז ןזיוועג יז

 ,/.סעקיב יד  ,םינב ענייז ןוא ןברַאטש םייב טלַאה רעמזעלק רעד
 יד ,ןייועג סיורג ַא ןיא סיוא ןכערב ייז זיב ,ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ ןציז
 ןוא תחנ טּפעש ,תומל הטונ ַא זיא סָאװ ,רעקנַארק רעד ןוא ןענייוו םינב
 -- עטַאט ַא טרָאפ --- טיוט ןייז סָאװ ,טנוזעג קיטש ַא וצ שממ םיא טמוק'ס
 "זעלק יד ,בייווס רעבָא .ענייז סעגירדעלָאה יד ףיוא םשור לקיטש ַא טכַאמ
 ןוא ,טשינ:ריד טשינ-רימ טמענ רע סָאװ ,ןסעפיוא שממ םיא ליוװ ,עקרעמ
 --- ןײלַא ןוא טנלע רעביא רע טזָאל יז ןוא געוו ןטייוו ַאזַא ןיא ךיז טזָאל
 ,הנמלא עטסיוו ַא

 :לרימ טיירש ,םינב יד ןליטשנייא ליוו עטַאט רעד ןעוו
 ",ןפלעה ןענעק ןרערט ערעייז ,ןענייוו ייז ןזָאל ,חצור;

 רע ,טליּפשעגּפָא סנייז ןיוש טָאה רע זַא טסייו "חצורק רעד רעבָא
 קוסּפ ַא ריא טימ טנרעל רע .דייר עכעלטרעצ בייוו זגורב ןייז וצ טדער
 רעבָא ,ךַאז עשרעמזעלק ַא זיא ,רע טגָאז ,דיומ ַא ,טייקשירענעמ-רעמזעלק

 רעצלָאטש סצרּפ ץלַא ךָאנ זיא רעמזעלק רעד .בייוו ַא ךָאד זיא בייוו ַא
 ןיא ןזָאל וצ ךיז ארומ ןייק טשינ רע טָאה טױט-ברע וליפא סָאװ ,דיי
 םענעגייא ןייז ךיז טָאה רע --- ,ןינמ ןייק טשינ וליפא ףרַאד רע .ןיירַא געוו
 :רעדניק ענייז טגָאזרַאפ רע .,עילעּפַאק ןייז --- ןינמ

 םיצקש ןייק טשינ טייז .טוג טליּפש ,רימ טימ יװ ,רימ ןָא טליּפש;,
 ּפָא רימ טליּפש דניצַא ןוא רעטומ יד ךעלרע טלַאה .תונותח עמירָא ףיוא
 ."ןגָאזרָאפ טעװ ןכש רעזדנוא ,יודו יד

 ,קיזמ טימ "טיוט-רעמזעלק , ןייז טקידנערַאפ ץרּפ

 ."קיוומ טימ לופ ןרָאװעג זיא בוטש עקידנלייא-ריפ יד ןוא,

 טרירַאב טשינ טָאה ץרּפ סָאװ ,טייקשידיי רעשיזיפ ןופ לּפַאצ רעד טָא
 ךיז ןופ זיא ,סעטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ענייז ןופ עלעקעטש-ףושיכ ןטימ
 קירעביא ןייק טשינ טגָאז רעלטסניק רערָאװ רעד .ןרָאװעג טרעטיילעג ןיײלַא
 ידע יװ שממ טעז ןעמ .לגרָאג םייב קַאּפ ַא טיג עלהשעמ סָאד ןוא טרָאװ
 רַאפ יודו ןליּפש ךיז ןעמענ ןוא ןטנעמורטסניא יד ןָא ןעיָארטס "סעקיב
 ױזַא טעװ סָאװ ,דיי רעצלָאטש ַא רעבָא רעמזעלק ַא ,ןטַאט ןטבערגרַאפ ַא
 רע .,דיי רעקידנלַארטש ַא ,ןיירַא ןדע-זג ןיא ןליּפשנײרַא ןוא ןצנַאטנײרַא
 ףיוא קילג לקיטש ַא ןטַאט ןכייר ןופ ןענָאמ ןעמוק רָאנ ,ןעלטעב טשינ טעװ
 ןוא ,ייוצ רעדָא דיומ ַא טַאהעג ביל טָאה רע זַא סָאװ ןיא .טלעװ רענעי
 ? טולב ןוא שיילפ ןופ ןייוועג סָאד טנייוועג םיא ףיוא טָאה בייל ענעגייא סָאד
 ןייק ןעועג טשינ זיא רע .רעמזעלק רעשיטייל ַא ןעוועג רעבָא זיא רע
 טָאה רע .טכַאמעג קזוח טשינ טָאה רע ,הנותח רעמירָא ןַא ףיוא ץעגייש

:- 
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 ,עלעדיפ ןקידנענייוו ןקיבלעז םעד טימ הפוח רעד וצ הלכ עמירָא ןַא טריפעג
 ,רעטכָאט סרזוע ריבג םעד טריפעג טָאה רע סָאװ טימ

 = טי טא הי תקיטשח == תהטסלסת שלאס האזרלטסאסשצ ידיו קא לאדקששלז יא יא טאש ראט ראטע א ראטע א רע 0

 ןיא ןדיי עצלָאטש יוװ ,ןרָאװעג טריפעגניירַא רימ ןענייז ןצרּפ ךרוד
 ןדיי עצלָאטש יװ ןצעזרָאפ רימ ןזומ ,טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ טלעו רעד
 ןצפופ עצנַאג ןעוועג זדנוא טימ ךָאד רע זיא ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ
 טכַאמעגטימ ךיוא ךָאד רע טָאה ,טרעדנוהרָאי ןקיטולב רעזדנוא ןופ רָאי
 עקילייוטייצ ענעי ןעז וצ טבעלרעד טשינ וליפא ןוא ,גנוטסיװרַאפ ןוא ןברוח
 עלַא ןופ ןברוח ןטסערג םוצ עידוילערפ ַא ןעוועג זיולב זיא סָאװ ,גנוטכירפיוא
 ,ןטייצ

 .רע טייטש סטוגסָאדלַא טימ ןדָאלעגנָא ,עטעמ רענעפָאלרעד רעד ייב
 ןייז וצ לגר-הלוע ןענייז רימ .טנַאה ןייז ןיא טייקצנַאג רעזדנוא טלַאה רע
 ןשילַאקיזומ ןייז וצ ,זדנוא רַאפ ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,ןֹושל טלדייאעג

 ןשיאַאלָאז ןייז וצ ןוא קיטסַאלּפ רעשינַאזעס ןייז וצ ,ליטס ןשיסויבעד
 טײקצנַאג רעד וצ רעדנוזַאב רעדעי ןעמוק ,םישרוי יד ,רימ .ןערב ןלַאיצַאט
 ,רעמזעלק עגנוי יד טנַאזעגנָא טָאה רע סָאװ טוג ןעקנעדעג רימ ןוא רענייז

 עמערַא ףיוא םיצקש ןייק טשינ טייז .טוג טליּפש ,רימ טימ יװ ,רימ ןָא טליּפש ,
 ."תונותח

 םעד ןבעגעג זדנוא טָאה רע יו טקנוּפ .השורי סצרפ סָאד זיא
 רעזדנוא ןבעג וצ ביוחמ רימ ןענייז יױזַא ,ןשידיי ַא טרעדנוחרָאי ןטנצניינ
 םעד .,ןקידנברוח םעד ,ןקידהמחלמיךָאנ םעד --- ןטסקיצנַאװצ ןופ קלח-טיוט
 ךיוא ןוא גָאלק ןקידארומ םעד ,םישודק עזָאלנעמַאנ ןָאילימ סקעז ןופ רבק

 ,סיוארָאפ ןטסיו םעד ןיא ארומ ןָא קילב םעד

 העבש יד רימָאל .העבש רעגנַאל רעד רַאפ ןקערש טינ ךיז רימָאל
 ? גנונעפָאה .,םזימיטּפָא ןטכייל וצ ַא טימ ןסיזרַאפ טשינ ןוא ןעגניזרַאפ טשינ
 ,רעיורט םענענַאטשעגנייא ןוא ןטפיירעג ַא ןופ טָאטלוזער ַא יו רעבָא ,יאדווא
 ,רימ ןוא .ןגָאוּפָא טשינ ךיז רימ ןלעוװ ריא ןופ ןוא השורי ןייז זיא סָאד
 ןלעוו ןדיי עקידהריתי המשנ רימ ,עקידבוט-םוי רימ ,ןדיי עקידתבש יד
 : םיא ןגָאז רימ ןוא טָאג וצ רימ ןענַאּטש עצלָאטש .ןייג תוברוח יד רעביא
 ןעיײג רימ ,טשינ ןעלטעב רימ רעבַא ןעמוקעג טיורב-לטעב ףיוא עקַאט
 ,טנעקעג טשינ ןטרַאװ רעגנעל ,סיוארָאפ

 -גייא ,קיטילָאּפ רעד ןיא יװ ,טסנוק רעד ןיא ,ןדיי עצלָאטש ,עסיורג
 ןגיוא סצרפ ןופ טלַארטשַאב ,טרעדנוהרָאי םענעגייא רעזדנוא ןיא טמעדעג
 ,טפַאשרעה רעכעלרעטָאפ ןייז ןופ ןוא

 ,טטוג-ןואיבָאה קיליײה רעזדנוא ןופ רעכעלטלעוורַאפ רעפיט רעד ,רע
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 ךָאנ טפַאשקנעב ןייז טימ ,עזָארּפ רעשילביב ןייז טימ זדנוא רעביא טכַאװ

 ,ברַאפ ןוא ןָאט ןייז טימ ,ןושל ןייז טימ ,ייסע ןטרעטיצעג ןייז טימ ,עיזעָאּפ
 -ברעטשמוא ןַא ןופ קיטסַאלּפ רעכעלרעדנואוו רעד טימ ןוא קיזומ ןייז טימ
 טכַאמעג רעקידעבעל ןוא רעקיטכיל ,רעקיטפול טָאה סָאװ ,רעכַאמנצנוק ןכעל

 .ןבעל שידיי רעזדנוא

 ןעזייר םחרבא

1 

 ךיפניירַא

 ןבָאה ייז זיב ,טגָאלּפעגנָא גונעג ךיז ןבָאה ץרּפ ,םכילע םולש ,ילעדנעמ
 ךרוד יירעביירש וצ ןעגנַאגרעד ןענייז ייז .רעביירש ןענייז ייז זַא טליפרעד

 ןזיר יירד יד .ײרעגרָאזרַאפ-סקלָאפ ןוא עיצַאזירַאלוּפָאּפ ,הלכשה ןופ ןגעוומוא

 -טלעו רעד ןיא טנװַאהַאב ןעוועג ןענייז רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 רעשיסור רעד ןיא טנעײלַאב טוג ןעוועג ייז ןענייז טּפיוהרעד ןוא רוטַארעטיל

 -ייב רעווש ןעמוקעגנָא ייז זיא ןגעווטסעדנופ .רוטַארעטיל רעשיטסינַאמוה

 רָאנ טשינ .טרָאװ ןטקורדעג םוצ ץרא-ךרד ןרעייהעגמוא םעד ןעמוקוצ

 רעד ןופ שיט םייב ךיז רַאפ טרָא ןַא טכוזעג קידסעוװינַא ןוא גנַאל ייז ןבָאה

 םייב קלָאפ ןשידיי ןרַאפ טרָא ןַא טכוזעג ןבָאה ייז רָאנ ,רוטַארעטיל

 ןעק שידיי זַא רעכיז ןעועג טשינ ןענייז יז זיב .שיט-טלעוו ןסיורג

 -סיוא יד עקַאט ןענייז ןיילַא ייז זַא ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ לוק עטכע סָאד ןרעוו

 תונעט ערעדנוזַאב טָאה קלָאפ עשידיי סָאד זַא ;רעליימ עטלייוורעד

 רַאפ ןרעיא עקידלודעג ןבָאה ףרַאד ןוא ןעק טלעװ עסיורג יד זַא ןוא

 הוושומ טשינ ץלַא ,ךיז רַאפ רערעדעי ,ייז ןענייז ,תונעט עשידיי-לעיצעּפס יד

 יד יװ ,טָאנקעג גיט ןבלעז ןופ עקַאט ןענייז ייז זַא ךיז טימ ןרָאװעג

 ַאזַא טַאהעג ייז ןבָאה ייז רַאפ סָאװ רעלעטשטפירש-טלעוו עסיורג עלַא

 ןוא טשרָאפעג ןבָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ תובא יד ײשּפָא ןסיורג

 ןיא ,ײרעטכַארט-ןייש רעקיטרַאנגיא רעשידי רעד רַאפ טרָא ןַא טכוזעג

 ,רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןופ עיסעצָארּפ רעקידרעדנוזַאב-ןעמַאזוצ רעד

 טזומעג לכ םדוק ,ךיז רַאפ רערעדעי ,ןבָאה ץרּפ ,םכילע םולש ,ילעדנעמ

 וצ ןעמוקעג ןענייז ייז .ןושל םוצ ןליוורעדיו ןכעלרעניא ןַא ןעמוקייב

 ךעלטיא ןגָאלש טפרַאדַאב שממ ןבָאה ייז ןוא ,שיאערבעה ךרוד ,שידיי
 ליפיוו ןוא טגָאמרַאפ טרָאװ סָאד ץנַאנָאזער ליפיוו ןעז וצ ,טרָאװ ןקורט
 ףיוא ריצַאּפש ַא ןּפַאכ טרָאװ ןקיסַאג ןטימ ןעק ןעמ יצ ןוא ,טייקטכייפ
 טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי זיב ןוא .עײלַא רעשירעלטסניק רעטיירב רעד
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 טָאה ,ןבעל ןשירעלטסניק םענעגייא ןרַאפ ןושל ןגייא ןַא ןבילקעגוצ ךיז

 .טעברַא רעטגנערטשעגנָא ןופ ןרָאי ןעמונעג

 גנוי רעייז זיא רע .געוו ןרעווש ַאזַא טַאהעג טינ טָאה ןעזייר םהרבא

 ךיילג טָאה רע .רעביירש ַא ןרָאװעג גנוי זיא רע ןוא רענעייל ַא ןרָאװעג

 ,לַאירעטַאמ ןשירעלטסניק םעד ןשיװצ גנודניברַאפ עשיגָאל יד ןענופעג

 טלָאװעג טָאה ןײלַא רע סָאװ ,םעד ןשיװצ ןוא טמָאװשעגנײרַא טָאה רע סָאװ

 םוצ רענעיײל ןופ ןיײגוצרעבירַא ךעלריטַאנ ןעװעג םיא ייב זיא'ס .,ןגָאז

 .ןיז ןלענָאיסעפָארּפ ַא ןיא יור ןיוש ןענייז ןכַאז עיור עטשרע ענייז ,רעביירש

 .טייקרעכיזטסבלעז רעשירעביירש רעייז טימ וויאַאנ ןענייז יז

 ןבָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ טרעטָאפ יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 יּפַא ןיוש רע טָאה רָאי ןצפופ וצ .געוו ןטכייל םעד ןטָארטעגסױא םיא רַאפ

 ַא ןעװעג זיא'ס ."קעטָאילביב עשידיא יד, סעצרּפ ןיא דיל ַא טקורדעג

 ַא ןוא דיל שידיי ַא ּפָא טקורד לגניי שידיי קירָאי ןצפופ ַא : רעדנואוו טלּפָאט

 ואוו ,ךובלמַאז טיירגעגוצ ַא ,1891 ןיא ,ןיוש טָאה לגניי שידיי קירָאי ןצפופ

 . ,דיל ןייז ןקורדוצּפָא

 ,ןביירש וצ הקושת יד טלקיװטנַא ירפ טָאה דלעפנעזָאר סירָאמ ךיוא

 טקורדעגּפָא טָאה רע ןעֹוו .ןעמַארג עטנחדבעג ןעוועג ןענייז סָאד רעכָא

 קיצנַאװצ-ןוא-ריפ ןופ ןַאמרעגנוי ַא ןעוועג ןיוש רע זיא דיל טכעלש טשרע ןייז

 ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא דיל שיסור טשרע סגורפ ןועמש ,רָאי

 םיא טָאה'ס ןוא ,רָאי קיצנַאװצ ןעוועג טלַא ןיוש זיא רע ןעוו ?טעווסזַאר,
 טשרע ןייז ןיילַא ךיז ייב טנייוועגסיוא טָאה רע זיב רָאי ףניפ ךָאנ ןעמונעג
 רעקיצכַא יד ןיא ןעמוקעג ןענייז גורפ ןוא דלעפנעזָאר רעבָא .דיל שידיי
 ףיוא רע טָאה ,ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא ,ןעמוקעג זיא ןעזייר ןעוו ןוא ןרָאי
 םעד ןוא שידיי וצ געוו םעד ,ךיז וצ געוו םעד ןפָארטעג ןפוא ןכעלריטַאנ ַא
 ןעזייר ןעוו .ןעמונעגפיוא םיא טָאה סָאװ ,לַאנרושז ןשידיי ןטיירג ַא וצ געוו

 ףייר ןעוועג רעדיל ענייז ןיוש ןענייז ,רָאי ןצכַא ןעוועג טלַא טשרע זיא
 םכילע םולש ,גנוטייצ רענַאקירעמַא ןַא רַאפ אקווד ןוא גנוטייצ ַא רַאפ גונעג
 -טָאטש רעיפלעדַאליפ , רעד וצ רעדיל סטעָאּפ ןגנוי םעד טרחסמרַאפ טָאה

 ,ץילַאמ םייח ןופ ןרָאװעג טריטקַאדער זיא סָאװ ,"גנוטייצ

 -רַאפ וצ טַאהעג ןעזייר טָאה ןייזטסואווַאב ןשירעביירש ןעירפ םעד
 עשידיי עסיורג יירד יד ןופ געוו ןטרעטסאלפעגסיוא םעד רָאנ טשינ ןעקנַאד
 ןייז ךיוא רָאנ ,ןגיוצרעד שיטקַאפ ךיז טָאה רע ןעמעוװ ףיוא ,רעלטסניק
 ןעוו .שינעפרעדַאב עקיטסיײיג ַא ןעוועג זיא רוטַארעטיל ואוו ,זיוה סרעטָאּפ
 טשינ רע טָאה ,ןביירש וצ ןביוהעגנָא טָאה ןעזייר רעקירָאי ןיינ-טכַא רעד

 רע רָאנ ,ןײרַא זיוה ןיא ךַאז עשילרעטסיוא ,עדמערפ ןייק טכַארבעגנײרַא
 םיא רַאפ ןָאטעג ןיוש טָאה ,ןעזייר ןמלק ,עטַאט רעד סָאװ ,סָאד ןָאטעג טָאה
 רעטעּפש ןבָאה רעדורב רערעגניי ןוא רעטסעווש ערעגניי ןייז סָאװ סָאד ןוא
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 "ףעשיטסינעזיירק ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא ןעזייר .ןָאטעג םיא ךָאנ
 -טנערַאפ רעטעּפש ךיז טָאה ,ןעזייר הרש ,ענייז רעטסעוװש יד .רעפסָאמטָא
 טייקכעלנפ רעד ןיא ,סנגייא ךיוא טגָאמרַאפ יז זַא ,דיל ַא סריא ןיא טרעפ
 ַא ןבעגעג יז טָאה טיקכעלנע רעד רַאפ .רעדיל סרעדורב ןרעטלע םוצ

 ."ןדייב זדנוא ןגיוזעג עמַאמ ןייא ךָאד טָאה'ס רָאנ; --- ץורית ןשיגָאלָאיב

 ,לַאנרושז םענעגייא ןַא סנייז ןיא ,טָאה ןעזייר םהרבא ןוז רעד ןעוו רָאנ
 "פשיטסינעזיירק ןעוועג ךיוא ייז ןענייז ,רעדיל סנטַאט ןייז טכעלטנפערַאט
 ךיז טָאה טניזעגזיוה עצנַאג סָאד זַא ןעמעננָא טשינ ךָאד ןעק'מ .רעדיל
 .ןכַאמכָאנ ןייא ןיא ןטלַאהעג םיא ןוא םהרבא םענעטָארעג םעד ףיוא טגײלרַאפ
 לָאז ,ןעזייר ןמלק ,ליכשמ רעטלַא רעד זַא ,לכש ןפיוא טשינ ךיז טגייל'ס
 ןומ רעכיג .רעדיל סנוז ןייז ןכַאמוצכָאנ ןסיילפ ךיז ןוא ןצעזקעװַא ךיז

 ,רעדיל סנעזייר ןופ "עשיטסינעזייר, ענעפורעג יױזַא סָאד זַא ,ןעמעננָא רימ
 טשינ .םוטנגייא-החּפשמ טיהעגּפָא ןַא ןעוועג זיא ןוא זיוה םוצ טרעהעג טָאה
 עיפלעדַאליפ ןיא ןעוועג טקורדעג ןענייז סָאװ ,רעדיל סנעזייר ןבָאה טסיזמוא
 "טייל עמערָא טעמדיוועג ןויטָאמ עקירעיורט , --- ןסייחעג ,1804 ןיא
 רעטכיד רעקירָאי ןצכַא רעד טָאה טייל עמערָא וצ ךיז ןעמדיוו םעד טימ
 יד זיא סָאד .רעדיל ענייז טעמתחעג טימרעד ןוא רָאפסױרַא ןייז טכַאמעג
 טָאה רעטכיד רעד סָאװ --- ןָאט-החּפשמ רעד --- טייקיצראה עשיטסינעזייר
 ןטושפ ַא ףיוא םיא טָאה סָאװ .זיוח סנטָאט ןייז ןופ ןעמונעגרעביא ךיילג
 .רעביירש רעכעלשטנעמ ַא ןייז וצ ןעוועג ךירדמ ןפוא

 ןעגנולייצרעד ענייז וצ ,רעדיל ענייז וצ לסילש רעד ,ןָאט טרעטכיד םעד

 רעטנשריעג:קיטרַאפ ַא ןעװעג זיא ,ןבעל ןפיוא קוק ןצנַאג ןייז וצ ןוא
 רעביירש א ןרעו וצ ןעמוקעגנָא רעוש טשינ םיא זיא רַאפרעד ןוא ,ןָאט
 םולש ,ילעדנעמ סָאװ סָאד .ןרָאא עשרעדניק יד ןיא טעמכ ,עשלגניי יד ןיא
 ךס ַא םיא טָאה ,רעביירש עשידיי ןעוועג ןיוש ןענייז גורפ ןוא ץרּפ ,םכילע
 ךעלריטַאנ רַאפ ןעמעננָא לָאז רע זַא ,ןענעקרעד ירפ ךיז לָאז רע זַא ןפלָאהעג

 יד ןגערפּפָא טשינ לָאז ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ץנעטסיזקע יד
 עכעלכַארּפש עסיורג ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .ןושל ןשידיי ןופ תובישח
 .שיאערבעה ןיא ןעגנולייצרעד עכעלטע ןבירשעג ךיוא טָאה רע םגה ,ןפמָאק

 ןקידנעטשרַאפ ךיז לָאז רע זַא ,ךעלריטַאנ-שירעלטסניק ןעוועג םיא רַאפ זיא'ס

 ףיוא יאדווא ןוא יאדווא ןילַא ךיז טימ ןוא שידיי ףיוא ןדלעה ענייז טימ

 ףמַאק ןָא ןוא ןיילַא ךיז טימ ףמַאק ןָא שידיי ןעמעננָא סָאד טָא .שידיי
 םעד ןייז טשינ לָאז ךַארּפש יד זַא ןעוועג םרוג ךיוא טָאה ,ןושל םעד טימ

 -טסניק ןשידיי ןופ םינואג יירד יד ןשיווצ ץעגרע .גרָאז עטסערג סרעטכיד
 ,טרעקרַאפ .עטצוּפעגסיוא ןַא ןוא עטיירג ַא ןענופעג יז רע טָאה טרָאװ ןשירעל
 סע רע טָאה ,ושל םעד טימ ןָאט טפרַאדַאב ָאי סעפע טָאה ןעזייר ביוא
 ץלֶא ךָאנ זיא םיא זיב .עלעטנעמ עכעלרעייפ סָאד ןָאטסױא טזומעג רעכיג
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 ןלייפ ליפוצ ןופ .גונעג קידעכָאװ ןעועג טשינ שידיי עשירעלטסניק סָאד

 שידיי ןקיטכערַאב ןוא ןפַאשַאב וצ גנערטשנָא ןסיורג ןופ ןוא ןפיילש ןוא

 -טסבלעז ַא טליפעג ךַארּפש רעד ןיא לָאמטּפָא ךיז טָאה ,טנעמורטסניא ןַא יו

 טרעהעג ךיז טָאה קרעװ עשירעלטסניק עשידיי עטשרע יד ןיא .טייקיניז

 ןייטש-לכיורטש רעמענעגנָא ןַא ןעוועג זיא ןושל .ןושל טימ ךיז ןענילכרַאפ ַא

 .טלַאהניא וצ געוו ןפיוא

 רַאפרעד טָאה רע ןוא טריזילַארוטַאנ ןעוועג שידיי ןיוש זיא ןענעזייר ייב

 ןעניגרַאפ טנעקעג ןיוש ךיז טָאה רע .ךַארּפש רעד וצ טנידעג קרַאטש טשינ

 י-קיסַאג ןרעו קירוצ טעװ יז זַא ,ארומ ןָא ךַארּפש יד ןעװעטסָארּפרַאפ וצ

 -ילעטניארַאפ וצ יז ןביולרעד טנעקעג ךיוא ןיוש ךיז טָאה רע .קיצלירג

 רַאפ .ךַאלפ ןוא קיאיורטש וצ ןרעוו טעװ יז זַא ,ארומ רעד ןָא ,ןעוועטנעג

 וצ טשרקיערעד ןוא ךַארּפש ֹוצ גנַאנוצ ןכעלרעדורב-טוג ןוא ןטכייל םעד

 ןופ סרעטָאפ יד טימעג טַאהעג םיא רַאפ ךיוא ןיוש ךיז ןבָאה ,גָאלַאיז

 יד ןשיװצ ןריצַאּפש טזָאלעג םיא ןבָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ןעזייר ןעוו .ץנַארקפיונוצ ןוא בײלקּפָא םענעגייא ןַא ןכַאמ ןוא ןטייב עקיטרַאפ

 םולש ןוא ןרָאטקעּפס טנעיילעג ןיֹוש רע טָאה ראי ףלטווצ ןעוועג טלַא םיוק זיא

 -סיוא ףיוא טעמכ טנעקעג רע טָאה "עלעשנעמ ןיילק, סנדייז םעד .ןעמכילע

 רעשידיי רעד ןיא זַא ,טייצ עטסכעה יד ןעוועג רַאפרעד ןיוש זיא'ס .קינייװ

 טשינ ןײלַא לָאז סָאװ ,רעביירש רעגנוי ַא ןזייווַאב ךיז לָאז רוטַארעטיל

 ילכ עקיטרַאפ ַא ןעמוק לָאז רע רָאנ ,געוו ןקיכעטש םעד ןייגכרוד ןפרַאד

 ןוא תוקפס ןָא ןענעק לָאז סָאװ ,רעביירש רעטגייצרעביא-טסכבלטז ַא ןוא

 .רוטַארעטיל רעטיירג ַא ןיא טרָאװ ןייז ןגָאז ןטייקירעװש

 ןביירש ןייז ןיא זיא ביֹוהנֶא ןעירפ סנעזייר ףיוא טקוקעג טשינ רעבָא

 : טפַאשיולע ןופ ןמיס ןייק ןעוועג טשינ

 טרעקאלפ רעייפ סָאד ןעװ

 ;ןייש ןקוק וצ זיא

 סעכ ןיא טזיב וד ןעװ

 .ןח רעמ ךָאנ וטסגירק

 טרעקַאלּפ רצייפ סָאד ןעװ

 ;ןעמראװ וצ טוג ךיז זיא
 סעצכ ןיא טזיב וד ןעװ

 .ןעמראמוא ךיד ךיא לעװ

 טלַא זיא רע ןעװ ןבירשעג טָאה ןעזייר םחרבא סָאװ ,דיל סָאד טָא
 ,םַארגיּפע רערַאבקורד ןעוועג טייצ רענעי וצ רשפא זיא ,רָאי ןצכעז ןעוועג
 קרעוו סנעזייר םהרבא סָאװ ,גָאזוצ םעד ןופ קיניײװ רעייז טנָאמרַאפ'ס רעבָא
 טעטילַאינעג סנעזייר .רָאי קיצפופ ןוא ףניפ ןופ ףיולרַאפ ןיא ןבעגעג ןבָאװ
 רע סָאװ ,ןגעמרַאפ סָאד .טייקשירעפעש רעוויטַאלומוק ןייז ןיא טײטשַאב
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 טָאה רע סָאװ ,זניצ רעד זיא ,ימ רעכעלרע ליפ ױזַא טימ טלמַאזעגנָא טָאה

 רעטשרע רעד טכייל וצ ןרעוװ רַאפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןלָאצ טזומעג

 רעשידיי רעד ןופ ןזיר יירד עטשרע יד .רעביירש רעלענָאיסעּפָארּפ רעשידיי
 ןעוועג ןענייז ןעוטפיוא ערעייז .שינואג-קיצילב ןעוועג ןענייז רוטַארעטיל
 ןענייז ייז .רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ תישארב םעד רַאפ עכעלשטנעמרעביא
 "גורַא ןענייז סָאװ םיליפנ שממ --- טפַאשנרענָאיּפ רעייז ןיא קידמיסינ ןעוועג
 ןכעגעג טָאה רעגייטש ןייז ףיוא רערעדעי .למיה ןופ זדנוא וצ ןלַאפעגרעט

 -סיוא ידכ ,רעטרעדנוהרָאי עצנאג טרעפיהעגרעביא ןוא ילפ ַא ןוא גנורּפש ַא
 -השעמ ןופ ךעלעקיוו יד ןיא ןגעלעג ךָאנ זיא סָאװ ,רוטַארעטיל ַא ןשיטיילוצ

 טשינ זיא רע .גנורעדנואוַאב ַאזַא ןפורעגסיורַא טשינ טָאה ןעזייר .לכיב
 עטשרע סָאד ןעוועג זיא רע רָאנ ,רענעייל יד ןופ ּפעק יד רעביא ןגיולפענ
 טָאה סָאװ ,טעטילַאינעג רעכַאפײרד רעסיורג רעד ןופ דניק עלַאמרָאנ
 רעד ןופ ןעלמיה יד רעביא ,טייצ רעבלעז רעד ןיא טעמכ ,ןטכיולעגפיוא

 ערַאבכײרגרעדמוא ןעוועג ןענייז ,ןזיר יירד יד ,ייז .רוטַארעטיל רעשידיי
 ןעזעגסיוא תוטשּפ רעשירעלטסניק ןייז טימ טָאה ןעזייר רעבָא ,סרעטסיימ
 טימ טלָאצעג רַאפרעד םיא טָאה קלָאפ סָאד ןוא רַאבכיײרגרעד ןייז וצ

 ,גנורעדנואווַאב טימ טָאטש ,טפַאשביל

 יֹזַא ןעװעג ןענייז ץרּפ טשינ ,םכילע םולש טשינ ,ילעדנעמ טשינ
 ךיז טָאה סָאװ ,רעביירש רעשידיי רענעריובעג רעטשרע רעד יו ,שיקלָאפ
 ,ןַאסַאּפָאמ ,ווָאכעשט יו ,רעלטסניק עטריניפַאר עכלעזַא ףיוא ןגיוצרעד אקווד
 "עגפיוא ןוא זיוה שירַארעטיל ַא ןיא ןגיוצרעד .,ןיקשוּפ ןוא ןוסמַאה ,ענייה
 ןוא קלָאפ םוצ ןעמוקעג רע זיא רעלטסניק-טלעוו ןופ רעכיב ףיוא טעװַאכ

 -נייא ןעוועג םיא ןיא זיא סָאװ ,"םזינעזיירק םעד טימ ןענואוועג ךיילג ייז
 -ַאמרָאנ ןרעװ וצ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד .טצנַאלפעג
 ןָא ןעמוקעג זיא רֶע .דניק ןטָארעג טשרע ריא ןעוועג זיא רע ןוא טריזיל
 טשינ ךיוא רַאפרעד םיא טָאה סָאװ ,ךַארּפש רעטרעגריבעגנייא ןַא וצ תוישק
 .ןעגנורעדָאפ עשירעטסיימ שסיורג וצ ןייק טלעטשעג

 ַא טקישעג ןרָאטקעּפס רע טָאה ,רָאי ןצכַא ןעוועג טלַא זיא ןעזייר ןעוו

 ןעזייר טָאה לדליב עצנַאג סָאד ."ןדע-ןג ןופ קלח טסקיצכעז ַא; --- לדליב

 -נעדנָאק יד טמיטשַאב טָאה סָאד ןוא לטרַאק-טסָאּפ ַא ףיוא ןבירשעגפיוא
 עלַא יוװ ,זיא סָאװ ,גנולייצרעד רעצרוק ןייז ןופ ןוא דיל ןייז ןופ טייקטריס
 רעדָא ,לדליב ַא זיא דיל ןייז יו טַארוקַא ,דיל זָאלמרָאפ ַא סנעזייר ,ןסייוו

 "רעד עצרוק ַא זיא "טכַא עבלַאז דניזעג ַא; .גנומיטש עטלייצרעד-ץרוק ַא
 -אק"יַאמ; ןוא לדליב ַא זיא "ןוגינ ארמג רעד , ,םרָאפ-דיל ןיא גנולייצ

 טוג םיא זיא טײקטקַאּפמָאק עשירעלטסניק יד טָא .עציקס ַא זיא "ןל-עמשמ
 .רענעייל ןופ דלודעגמוא יד ןעמוקייב טימרעד לָאז רע זַא ,ןעמוקעג ץונוצ

 סעצָארּפ ןעמַאזגנַאל םעד טינ ןעמ טפז רעביירש עסיורג עלַא ייב
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 ןיא ןסקַאװנײרַא ןייז זיא ןענעזייר ייב רעבָא ,קלָאפ ןיא ןיײרַא ןסקַאוו ייז יו

 יװ ןעזעג שממ טָאה ןעמ .ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ ןעמוקעגרָאפ קלָאפ

 רעביל ןרָאװעג קלָאפ םעד רע זיא עציקס רעדעי טימ ןוא דיל רעדעי טימ

 גנורעלקפיוא ענעגייא סנעזייר ןעמענוצנָא טגיינעג ןיב ךיא .רעטנעענ ןוא

 טלָאהעג טָאה קיטירק יד יװ ,טושּפ ױזַא טשינרָאג זיא רע זַא ,ךיז ןופ

 סָאװ רעלטסניק ַא ,טסילַאער רעשילָאבמיס ַא ךעלטנגייא זיא רע ,ןבָאה

 טימ ןלַארטשוצכרוד םיא ידכ ,בוט-םוי-תבש םעד ןבָאה טפרַאדַאב טשינ טָאה
 םעד ןיא זַא ,קיטסימ גונעג ןַארַאפ זיא טייקכעלגעט-גָאט ןיא זַא רָאנ ,קיטסימ
 ןגעק טפמעקעג רדסכ טָאה ןעזייר .הכרב טכעלטעג גונעג ןַארַאפ זיא םוייםוי
 ַא ןופ ןיורק רעד טימ ןייז הכומ טלָאװעג קר םיא טָאה סָאװ ,קיטירק רעד

 זיא ערָאלק סָאד אקווד זַא ,קיטירק יד טנרָאװעג טָאה רע .רעביירש-קלָאפ

 רעלַאער ַא ןופ, סױרַא טגנירד סָאװ ,קילָאבמיס יד טצייר םיא זַא ןוא ףיט
 ."ךיל שיטסילַאער ַא ןופ וליפא ןוא גנולייצרעד

 רענעגייא ןייז ןיא ןענעזייר טימ ןייז וצ םיכסמ טיירג ןיב ךיא תעב רעבָא
 עשיטסילַאער יד זַא ,ףיורעד ןײטשַאב רעבָא ךיא זומ ,ןײלַא ךיז ןופ גנוצַאשּפָא

 ןופ קילָאבמיס יד רעדָא ,טייקכעלגעט-גָאט ןופ קיטטימ יד --- קילָאבמיס

 טפָא טָאה קלָאפ סָאד ןוא רעצכעלָאש עשפיה טגָאמרַאפ ,דיל שיטסילַאער ַא

 רעד ףיוא טשינ ןוא הכרב יד ףיורעד טכַאמעג ןוא רעצכעלַאש יד ןעזעג
 טולַאס רעד ןעװעג זיא ןענעזייר וצ קלָאפ ןוֿפ עביל יד .טכורפ רעתמא

 -יקלָאפ רעשיפיצעּפס רעד וצ ,המכח-סקלָאפ רענעגייא רעד וצ ,ןיילַא ךיז וצ
 סנעזייר ןוא דיל סנעזיר ןופ ץנעסע רעד זיא סָאװ ,טייקידהאצמה רעש

 -עלַא ןַא ףיוא םישוריּפ ןעצ ןוא טרעדנוה יירד יד וצ .; גנולייצרעד רעצרוק
 ענייז ןיא ןשטיײטוצנײרַא טקיטכערַאב זיא רענעייל רעד סָאװ ,טײקשירָאג
 ;ןעוװועג ןסיוא טשינרָאג סע זיא רעביירש רעד ןעוו וליפא ,קרעוו עטכילַאב
 ,ןטכַארטכָאנ ןוא ןטכַארט ,ןגָאז ןוא ןעגניז ךיז טזָאל סָאװ םעד וצ

 ןכילגעג זיא ןבעל ןיימ ןוא

 :טפאנ קינײװ טימ ּפמָאל א וצ

 ,ןשָאלרַאפ טינ סע טרעװ ןרעװ

 ,טפַארק ןייק טינ סע טָאה ןענעוב

 יו ןעמונעגנָא קלָאפ סָאד טָאה טייקידהאצמה עשיטַאמַארגיּפע יד טָא
 שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ ,טייקידהאצמח עבלעז יד זיא סָאד .סנגייא סעּפע
 ."רָאטקערָאק רעד, רעדָא "טירט עליטש; יװ ןעגנולייצרעד עכלעזַא רַאפ

 -- תמא ןַא סימ טניימ יז

 : רעדנואװ ןייק טשינ זיא סע

 ,רבק ןיא ןזיא גנע ךיוא

 .רעדנוזַאב ןעמ טגיל ךָאד

 ןוא ךיז טקנעדעג סָאװ ,גָאז רעכעלמיטסקלָאפ ,רעגולק רעד זיא סָאד
 עטכעלש גונעג ןבירשעגנָא טָאה ןעזייר .קיבייא טביילב ןוא ןריטיצ ךיז טזָאל
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 סָאװ .ןרעו רוטּפ ןענעק טשינ קיבייא ייז ןופ טעוו'מ סָאװ ,רעדיל עקיבייא

 טשינ לָאז סָאד ןעוו ןוא ,ייז וצ טנעָאנ ןעמוקוצ טשינ לָאז סע קנופמ ַא רַאפ

 ַא ןייז ץלַא םיא טעװ ,רעטעּפש רָאי טרעדנוה טימ רעדָא טנייה ,ןעשעג

 עקיטפנוקוצ יד רַאפ ןזָאלרעביא סע טעװ רע ,ןפרַאװאוצסױרַא יז דָאש
 יד ןוא ,רצוא-סקלָאפ ןופ ןפרַאװאוצסױרַא סע ןגעוורעד ךיז ןלָאז ייז זַא ,תורוד
 -יטפנוקוצ ךָאנ יד רַאפ טרירַאבמוא ןזָאלרעביא סע ןלעוו תורוד עקיטפנוקוצ

 לָאז רע יוװ ,רעטָאט ַא ןופ ץרַאה ַא טימ ,דיי רעסָאװ לייוו .תורוד ערעק

 סעדנַאי ַא ןבָאה סע סעוו ,רעכעלזָאנ עשיטעטסע ענייז טימ ןעמורק טשינ

 "גײרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדיל עכלעזַא רצוא רעזדנוא ןופ ןפרַאוװאוצסיורא

 --- קלָאפ ןיא ןעגנוזעג

 ארמג רעד יב וטסגַאלק עשז סָאװ

 : ,רעביל קינזיולק ,רעסַאלב קינזיולק

 ןוגינ רעקידנענייוװ ןייד ןוא

 .רעבירַא טייג ןצרַאה ןיימ ןיא

 -- רעדָא
 ?ןגער רעד ןל עמשמ אק יאמ

 ?ןרעה וצ ךימ רע טזָאל עשז סָאװ

 ןביוש יד ףיוא סנּפָארט ענייז

 ןרערט עבירט יװ ךיז ןעלקייק

 ןסירעצ זיא לװיטש יד ןוא

 :עטָאלב א סַאג ןיא טרעװ סע ןוא

 ןעמוק רעטניװ רעד ךיוא טעװ דלאב

 .עטָאּפאק עמערַאװ ןייק בָאה'כ

 ןבילוצ ,"'ןסירעצ זיא לויטש יד, ןופ דיחי ןושל םעד וליפא לחומ

 ,לזומ .ףַארט ןקירעביא ןַא טימ ןעקנוהעגרעטנוא טלָאװ "ןענייז, לייוו םטיר

 .רעדיל עקיבייא עטכעלש עכלעזַא ןפרַאװאוצסיױרַא ץרַאה'ס טשינ בָאה ךיא

 ,טומ ןקעלק טעוװ םיא ביוא ,ָאט רעקיטירק רעקיטפנוקוצ רעד סע לָאז

 רעדיל סנעזייר סהרבא 2

 -ָאילביב-ָאיב סנעזייר םהרבא ןיא ךיז טָאה ןָאקיסקעל סנעזייר ןמלז ןיא
 ,רעקיטירק יד וצ ףרואוורָאפ רעשינָאקיסקעלמוא ןַא טּפַאכעגנײרַא עיפַארג
 רעשידי רעד רַאפ טרעװ סנעזייר םהרבא טצַאשעגּפָא טשינ ןבָאה סָאװ
 ןָאקיסקעל ןופ ןָאט ןשימעדַאקַא םעד ןיא סיירכרוד רעד טָא ,רוטַארעטיל
 ַא ךיוא זיא ףרואוורָאפ רעד רעבָא .רעדורב ַא טרָאפ -- ךעלבעגרַאפ זיא
 וצ לזמ סיורג ןיק טַאהעג טשינ עקַאט טָאה ןעזייר לייוו ,רעטכערעג
 ןגָארטעג שממ רעטכיד םעד טָאה םלוע רעד תעב .קיטירק רעטנעקרענָא רעד
 ןכעלבעל טימ םיא וצ ןגיױצַאב ךיז קיטירק עלעיציפָא יד טָאה ,טנעה יד ףיוא
 | .סערעטניא
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 רעטכיד רעד ןעוו ,1920 ןיא ןענישרעד זיא ןָאקיסקעל סנעזייר ןמלז

 ןבָאה רענעייל ענעבעגרעביא ענייז ןעוו ןוא ,רָאי קיצפופ ןרָאװעג טלַא זיא

 קיטירק יד .לֵארשי תוצופת לכב רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ןיא טלייצעג ךיז

 ךָאנ םיא טָאה יז זַא ,טעטירַאלוּפָאּפ סנעזייר ןופ ןרָאװעג טפעלּפעג ױזַא זיא

 טלָאװעג םיא טָאה סָאװ ,קלָאפ ןופ סמערָא יד ןיא ןפרָאװעגנײרַא רעקרַאטש

 ןעוועג ןעזייר םהרבא זיא 1026 ןיא רעבָא ,טפַאשביל סיורג ןופ ןקוצרַאפ

 ןבָאה רערעדנואװַאב עקילָאצמוא טנייז .רעטכיד-סקלָאפ ַא ןופ טייוו רעייז

 דניזעג ַא/ ןופ ןוא "ןל עמשמ אק יאמ, ןופ ןענעזייר םעד טַאהעג ביל ץלַא ךָאנ

 טָאה יאדווא .רעדיל-סקלָאפ ןרָאװעג טשינ ריש ןענייז סָאװ ,"טכַא עבלַאז

 טנװַאדעג טשינ םורפ יױזַא רעדיל ענייז טָאה ןעמ רעבָא ,טנעיילעג םיא ןעמ

 ןטבילַאב םעד ןופ רעדיל עטגָאזעג-גולק ןוא עטגָאזעג-רָאלק עטשרע יד יו

 ."ךניירפ, ןיא ןֹוא "דוי; ןיא רעדיל ענייז טקורדעג ךָאנ טָאה סָאװ ,טעָאּפ

 רעד וצ ןבעל ןוא בייל טימ ןבעגעגרעביא ןעוועג ךיז טלָאװ ןעזייר ןעוו

 רע טלָאװ ,ןעמונעגמורַא םיא טָאה סָאװ ,טפַאשביל-טקלָאפ רעטעשטסעיּפעג

 -רעבירַא זיא ןעזייר .רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ טײטַאב רעקינייו ךס ַא

 עכעלטע עטשרע יד ןופ ןוא ןרָאי רעקיצניינ יד ןופ רענעייל ענייז ןסקָאװעג

 ןבילבעג םיא ןענייז רענעייל ענייז עלַא .טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ רָאי

 ,רענעייל עטשרע עמַאס ענייז יירטעג ןבילבעג טשינ זיא רע רעבָא ,יירטעג

 רעשלגניי רעייז ןופ ןרָאיײקינָאה יד טכוזעג רעדיל ענייז ןיא ןבָאה סָאװ

 ,טפַאשגנוי רענענייא רעייז ןופ --- םיא טימ טפַאשטנַאקַאב

 -ןעזיר עטוג ליפױזַא טַאהעג רוטַארעטיל עשידיי יד טלָאװ יאוולה
 רימ יו ,רערעדנואווַאב-ןעזייר עקידתובהלתה טגָאמרַאפ יז לפיוו ,רענעייל

 רעד ןופ רענעײל עטוג רעטנזיױוט רעקילדנעצ טימ ןעוועג רעכייר ןטלָאװ

 זיא תמא רעקירעיורט רעד רעֶבָא ! רוטַארעטיל רעשידיי רענײמעגלַא

 טכיירגרעד ןעזייר טָאה טרעדנוחרָאי רעזדנוא ןופ ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא זַא

 -יברַאֿפ ןיא סָאד ןוא גנולקיװטנַא רעשיטצָאּפ ןייז ןופ עטוטש טעטסכעה יד

 ןייז רַאפ ךיוא רָאנ ,קיטירק רעד רַאפ רָאנ טשינ ,טקרעמַאבמוא ןעגנַאגעג

 ,ןעזייר ןטקידנערַאפ םענעגייא ןַא טַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,רענעייל םענעגייא

 ץלַא ןרעטעלק ןוא ןגייטש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןײלַא טעָאּפ רעד תעב |

 .רעכעה ןוא רעכעה

 עטשרע סָאד .ןבעל ןייז ןיא ןרָאװעג טנטָאשרַאֿפ לָאמ ייווצ זיא ןעזייר

 סָאװ ,טעטירַאלוּפָאּפ רעקיטכיל ןייז ךרוד ןרָאװעג טנטָאשרַאפ רֶע זיא לָאמ

 רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט יד ןשיווצ טרעמַאלקעגנײרַא טלאווג טימ םיא טָאה

 ,טײקמערַאװ ליֿפױזַא טימ ןעמונעגמורַא טיא ןבָאה סָאװ ,רענעייל ענייז ןופ

 ,רָאה ַא טלעפעג טָאה ס .טקעדרַאפ ןצנַאגניא טינ ריש םיא ןבָאה ייז זַא

 טייקנבעגרעכיא רעמינָאנַא ,רעסיורג רעד ךרוד ןרעוו טלכיורטשעג לָאז רע זַא

 ,קלָאפ ןופ רעגניז ַא ןיא טלדנַאװרַאפ טשינ ריש ןיילַא םיא טָאה סָאװ ,םיא וצ
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 "ירעלטסניק סיורג טימ טעװעטַארעגסױרַא ךיז טָאה רעטכיד רעד רעבָא
 ןכעלגנירדוצ ןקילָאמַא ןייז טזָאלעגרעביא טָאה רע ןוא טייקטקישעג רעש

 .ךיז רעטניה טייוו רענעייל

 עגנוי יד ךרוד ןרָאװעג טלקנוטרַאפ טעָאּפ רעד זיא לָאמ עטייווצ סָאד
 ירבע רעשיטעָאּפ רעקידלכש ןגעק טריטלָאװער ןבָאה סָאװ ,ערעגניי ןוא
 ,עיינ ַא טכוזעג ןבָאה ייז .טרָאװ ןופ טייקלענָאיסנעמיד-ייוצ רעד ןגעק ןוא
 ,טעטילַאנָאט עיינ ַא ,קיסקעל עשירעטכיד ענעגרָאברַאפ

 זיא רע .ןײלַא ךיז וצ יירטעג ןבילבעג זיא ןעזייר םהרבא טעָאּפ רעד
 טלכיורטשעג טשינ לָאמַארעדיװ זיא רע רעבָא ,ןרָאװעג טלקנוטרַאפ קיליײװטייצ

 טָאה ןעזייר זַא ,טייצ רענעי ןיא טקרעמַאב טשינ ןיטולחל טָאה'מ .ןרָאװעג

 טלָאװ ךיא ,ןײלַא ךיז וצ טפַאשיירטעג עכעלסימָארּפמָאקמוא ןייז טריניפַאר

 רענייר ,ןבירשעגרעביא רֶאי ןעצ עלַא שיטקַאפ ךיז טָאה ןעזייר זַא טגָאזעג
 רעכייר ,טפירשטנַאה עשירעטכיד ענעגייא ןייז טכַאמעג רעקידלרעּפ ןוא
 יד סָאװ ץלַא ןבירשעגרעביא ןוא טרָאװ ןייז טפיטרַאפ ,ןָאט ןייז טכַאמעג
 טָאה רע ויב .טקעמרַאפ ןוא טקעלקרַאפ לסיבַא טָאה טייצ עקידתוירזכא
 ןרָאא רעקיצנַאװצ יד ןיא ךיוה עטסכעה ןייז טכיירגרעד ןוא טריפמואירט
 ,טסואוועג רָאלק טָאה ןײלַא טעָאּפ רעד .טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ

 סָאד טבױטַאב סָאװ ,טייקרָאלק ַא ןופ ,טייקרָאלק ליפוצ ןופ טדייל רע זַא
 גנולק םעד לָאמטּפָא ךיל ןייז טיג סָאװ ,טייקיטפול ןופ סע טבױרַאב ןוא דיל

 ,םערָא רעבָא ,קידתמא ךות ןיא -- עבטמ רענרעּפוק רעטרַאה ַא ןופ
 רע .המכח רענעגייא ןייז ןופ ןָאט-תלהק םעד רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה רע
 ןביילב טעװ רע ןוא ןּפעשסױא ךיז טעוװ המכח יד זַא טַאהעג ארומ טָאה
 ,טייהזייוו רעקישַא ןוא רעטליקעגּפָא ןופ טרָאװ םענעקורט ןוא ןטרַאה םעד טימ

 ,1912 ןוא 1908 ןשיווצ ןבירשעג טָאה ןעזייר סָאװ ,רעדיל יד ןיא ןיוש
 ,"געוו ןטימ ןיא , יו דיל ַאזַא רימ ןעניפעג

 .געװ ןטימניא ּפָא ךיז לעטש ךיא

 ,ןענַאמרעד סָאװ ןַא ביוה ךיא

 -- ןענַאקרעד סָאװ ןָא ביוה ךיא

 געט עטלַא ןופ סורג ַא רעה ךיא

 ,טייטש רעסַאװ םייב םיוב רענירג רעד

 -- ןגױבעגנָא ןיוש טייטש רע

 -- ןגיולפעגייבעגראפ זיא לגיופ ַא

 ,ךיירפ ןוא קערש טימ לופ זיא ץרַאה סָאד

 סָאד .טײקשירָאגעלַא עטנָאטַאב-םיוק ַא ןַארַאפ זיא דיל םעד ןיא
 עצנַאג סָאד רעבָא ,לַארָאמ עטליהעגנייא יד זיא געוו ןטימניא ךיז ןלעטשּפָא

 גנושַָאררעביא עטסערג יד ןוא רענעט עבלַאה טימ ןבירשעג ןיוש זיא דיל
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 ,דרָאקַא ןַא ןטימניא טעמכ ךיז טקידנע סע סָאװ זיא דיל-ןעזייר ַא רַאפ
 .סיוא טשינ ןיילַא ךיז טשטייט ןוא ןילַא טשינ ךיז טשטייטרַאפ דיל סָאד

 ,ףוס ןייק טשינ סָאה סָאװ ,גנַאזעג סָאד טכוז ןעזייד יו ןיוש רימ ןעעז ָאד

 ."געוו ןטימניא ךיז ןלעטשּפָא; ןופ קנַאדעג ַא וצ טדימשעגוצ זיא סע שטָאכ

 ןייז ןופ עקידרקיע סָאד ןצעגענפיוא טשינ לָאמנייק ןעזייר טָאה יאדווא

 רַאפרעד םיא טעװ רוטַארעטיל עשידיי יד סָאװ ,עכעלשטנעמ'-קיבייא סָאד ,דיל

 עקידהליפת סָאד ,דיתע ןיא טייקיביולג עקיצרַאה יד ;ןשטנעב קיביײא
 ןשידיי ןכעלטלעוו ןטשרע םעד --- ןעמַאזוצ רעדיל ענייז עלַא ןופ טכַאמ סָאװ

 -שטנעמ ןופ רערעזנוא רערעל רעטוג רעד יו ןעמוקעג זיא ןעזייר ,רודיס

 ריבסמ רעשיטסישידיי רעסיורג רעד ןעוועג זיא רע .שטנעמ-דיי םֹוצ טייקכעל

 -עגנייא טעמכ ןייז ןופ ןָאנ-אווק-עניס םעד טָא .,ןָאט ןשיאיבנ רעזדנוא ןופ

 בוט-םוי םעד ןקידניקנָא ןייא ןיא ןטלַאה ןופ ,טייקכעלטלַאהניא רענעסעג

 רעבָא סָאה רע .ןבעגעגפיוא טשינ לָאמנייק ןעזייר טָאה רעדורב-שטנעמ ןופ

 זיא ןיילַא םיא .דייר עסעקַאנ סימ ןעמוקעג גנוי זיא רע זַא ,טסואוועג

 םיא טָאה רע ןוא ןָאט רעשירָאטַאמַאלקעד ,רערָאלק ןייז ןרָאװעג ןסערעד

 ,לַאפנייא ףיוא טיובעג דיל ןופ ,טייקידהאצמה ןופ ןרעטייוורעד וצ טכוזעג רדסכ

 רע טָאה ,1916 ןוא 1915 ןשיווצ ןבירשעג טָאה רע סָאװ .רעדיל יד ןיא

 ןגָאז טנעקעג טָאה רָאי ץנַאג ַא ןופ דיי ַא סָאװ ,עטסגילק סָאד טגָאזעג

 ,קלָאפ ןשידיי ןגעוו

 ,םישורּפ יד טלעװ ןופ ןענייז רימ
 ."גצט , ןילב רעקלעפ ייב ןסע רימ

 ,הרות ןיא קסוע ךיז ןענייז רימ
 .געלשעג ןיא ,גירק ןיא רעקלעפ יד
 ,"קיטנָאמ , א דנַאלסור ייב ןבָאה רימ

 :טיג רֶע סָאװ גָאט רערעטיב א
 ,ןןרערט ןופ ןצלַאזעג זיא טיורב סָאד

 ,טיה ןוא ןסיב רעדעי טלייצ רע

 רעבָא ,האצמה עטוג ַא זיא טלעוװ רעד ןופ םירוחב-הבישי יד --- רימ

 טייג דיל סָאד זַא ,רָאלק טשרע טרשוװ ,טקַאּפעג ןיש סע טָאה ןעמ זַא

 : לַאפנייא רעכעלקילג ַאזַא רעדָא ,טייקטלגילקעגסיוא רענעגייא ןיא סיוא

 ,געװ ןייק ןבעל ןיא ןיוש ךוז ךיא

 ,קיטכיר זיא ןעשזדנָאלב סָאד ;ןיוש טכַאד רימ

 ,ןוז רעד ךָאנ רעמ טינ ןיוש קנעב ךיא
 ,קיטכיל ןיוש רימ טכַאמ לדנרעטש ַא

 רעד רעדיו ךיז טלַאהַאב "וקלחב-חמשק ןשירעטכיד םעד רעטניה
 טסואוועג טָאה טעָאּפ רעד .עלהאצמה סנעזייר ןופ לכיימש רעגולק-וויאַאנ
 ץעגרע טּפַאלק סָאװ ,ץרַאה סרענעיל םוצ טקעריד רע טדער טימרעד זַא
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 ךיל ךָאנ טרעגנוהעגסיוא ןבילבעג זיא ןײילַא רע רעבָא ,חומ ןשידיי ןיא

 ץענעגייא ענייז יו ,טיורטעג רעמ רע טָאה רעגנוה ןטליטשעג-טשינ םעד ןוא

 ,רעדיל ענערָאװעג-רעלוּפָאּפ
 רעד טשרע טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ רעדיל עקידרעטעּפש ענייז ןיא

 סָאװ ,סיורג זיא רעדנואוו סָאד .ןוקית ןשיטעָאּפ ַא ןגָארקעג "םזינעזיירע

 -נַאינ ערעכײר ַא ןגָארקעגוצ טָאה רע רָאנ ,ןבעגעגפיוא טשינרָאג טָאה רע

 טשינ זיא סָאװ ,טייקכעלקנַאדעג עשיטעָאּפ א ןוא רעטרעוװ ןופ גנוריס

 ערעגילק ךָאנ ןופ טפַאשגולק רעד טימ גולק זיא סָאװ רָאנ ,קידלטרעווכיילג
 .רעטרעוונשיווצ

 סָאד ןוא לַאפנייא ןופ טגערעגנָא ןעוועג ןענייז רעדיל עגנוי סנעזייר

 יד וצ ןבעגעגרעביא ךיז טָאה סָאװ עטקעריד עמַאס סָאד ןעוועג זיא

 .דיל ןופ עטלייצרעד סָאד ןעוועג זיא סָאד .רעדיל ענייז ןופ רענעייל עטשרע

 ךיז טָאה דיל סָאד ןוא טלַאהניא םעד ןעוועג םעוט טָאה רענעײל רעד

 "יא טזָאלעג ךיז ןבָאה רעדיל עטשרע סנעזייר .ןורכז ןיא טצירקעגנייא

 טָאה סָאװ םעד טימ ןלייט טנעקעג ךיז טָאה רענעייל רעד .ןלייצרעדרעב
 ,ביֹוהנָא ןַא טַאהעג טָאה סָאװ ןוא גנומיטש רעד ןופ טלײטעגּפָא ךיז

 לייו רענעייל ןייז ןענואוועג ךיילג ןעזייר טָאה רַאפרעד .ףוס ַא ןוא ןטימ ַא

 עתמא עלַא יו ,ךיוא טָאה רע .קיריל עטשטייטרַאפ ןבעגעג םיא טָאה רע

 רעבָא ,עיזעָאּפ ןופ גנונעדרָאמוא יד ןוא קיגָאלמוא יד טגָאמרַאפ ,רעטכיד

 ןעועג זיא רע .דייר ןופ שוריּפ ַא טימ טשטײטעגמורַא ץלַא סע טָאה רע

 -ַאלוּפָאּפ ךיז טָאה רע ,ןעגנומיטש ענעגייא ענייז ןופ רעצעזרעביא רעד

 טלָאװעג טָאה רע לייוו ,רַאפרעד ץלַא ןוא .טרעטכיילרַאפ ןוא טריזיר

 ,רעקיריל ןסיורג ןופ רעצ ןקיאייוצ םעד ןײטשרַאפ וצ ןבעג םלוע םעד

 'ו ,רעצ ןסיורג א ץרַאה ןיא גָארט ךיא

 ;רענײמ טסינ זיא רע

 רעצ םעד רימ ןופ וצ םענ ,טלעװ ,ָא

 ירענייד ךָאד זיא רצ

 "טפַאשגנע; עשיריל יד ףיוא רעמ ךָאנ טרעלק זרעפ רעטצעל רעד

 הצע ןייק ךיז ןעק ןוא ןרעצ עדייב יד ןופ ןעגנַאפעג זיא סָאװ ,טעָאּפ םייב

 .ןבעג טשינ

 גונעג סיורג זיא רעצ ןגייא ןיימ

 -- ןדךייל ןיימ סיורג ןוא

 רעמ טינ ץרַאה םערָא ןיימ טָאה סע

 .ןדייב רַאפ ץַאלּפ ןייק

 רענעיל רעקיטלַאמעד רעד ןוא קיריל ףיוא שוריּפ רעד זיא סָאד

 --  םזירָאפַא ןטכַארטעגכרוד ַאזַא ןופ ןגינעגרַאפ םעד ןלייט טזומעג טָאה
 רערעייט ַאזַא ."ןדייב רַאפ ץַאלּפ ןייק רעמ טינ ץרַאה םירָא ןיימ טָאה סע;
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 יַּפע יד ,לשמל ,יצ .ןלייצרעדרעביא ןוא ןעקנעדעג טזָאלעג ךיז טָאה גָאז

 -ןבעל ַא טָאה טעָאּפ רעד יוו ,םעדכָאנ טמוק סָאװ גנושַאררעביא עשיטַאמַארג

 ןופ טנַאירָאװ ַא .ןקָאל ענרעבליז --- ןענופעג רָאג ןוא דלָאג טכוזעג גנַאל

 ןעגנוזַאב לָאפ עכעלטע טָאה ןעזייר סָאװ ,רָאה רעָארג רעטשרע רעד

 : ןפוא ןרָאלק ַאזַא ףױא רענעיל םעד טלייצרעד סע טָאה רע זיב

 ,טלָאװעג קילג ןבעל ןיא כָאה ךיא
 .ךלָאג סָאד זיולב ןבעל ןופ טכוזעג

 ןבָארגעג ןוא ןלייה ןיא טכוזעג

 .ןבָאה וצ ךלָאג ןוא קילג סָאד טלַאװעג

 ךימת טָאה סָאװ ,זרעפ רעכעלקנעדעג רעטצעל רעד טמוק רעדיוו ןוא

 :עטקַארַאכ עטשרע סנעזייר ןופ רענעײל םעד רַאפ דיל סָאד טקיטפַאהרַאפ

 | ,רעדיל עשיטסיר

 ,ןעװעג טכַאנ ןיא סעּפש . . . לָאמנייא ןוא
 ןעזרעד ךיז לגיּפש ןיא ךיא בָאה

 : ןקָארשרעד טיוט ןופ יװ ךיז בָאה ןוא

 ןקָאל עגיימ רעבליז . . . רעבליז ַא

 ַא ןופ גנוצעזרעביא ןַא -- רעבליז שיגַארט ןוא דלָאג טכוזעג גנוי

 ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה ןיילַא ןעזייר סָאװ ,ליפעג שירעטניד טריצילּפמָאק

 ןוא 1006 ןשיװצ ,ןרָאי עגנוי ענעי ןיא .רענעייל ןרַאפ ןריזירַאלוּפַאּפ וצ

 ןזירפרוס רעבליז-ןוא-דלָאג ענייזז טימ ןעמַאװצ טעָאפ רעד טָאה ,9

 סָאד לייו .עביל ןופ טעטעיּפ יד םענייז רענעייל ןגנוי םעד ןבעגעג ךיוא

 סָאװ ,רענעײל עגנוי טַאהעג טָאה ןעזיר םהחרבא :ןעקנעדעג וצ יאדכ זיא

 ףיױא עביל ןופ רעטַאלּפ ןטשרע םעד ןּפַאכוצפיוא ןעגנואווצעג םיא ןבָאה

 -טירט ןטשרע םעד ןכַאמ לָאז רע זַא טרעדָאפעג םיא ןֹופ ןבָאה סָאװ ,שידיי

 -ןָאכינרעשט טעָאפ רעשיאערבעה רעד .דיל-סקלָאפ ןקידתועינצ ןופ קעווַא

 רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןעזייר רעבָא ,ןָאלַאּפַא רַאפ טינקעג טָאה יקס

 ךיוא .,לדיימ (שידיי) טושּפ ַא ןופ דליב ןרַאפ "ןעינק, וצ טעָאּפ רעשידיי

 רעדָא ,רעקילייה רעד ןופ עיצַאזירַאלוּפָאּפ ַא סנעזייר ןרָאװעג זיא סָאד

 טגנעה רע ןוא דליב ריא טקנעשעג םיא טָאה לדיימ סָאד .עביל רעכעלטעג
 .רעמיצ שירוחב ןייז ןופ חרזמ עמַאס ןיא ףיוא סע

 ,רעמיצ ןיימ ןיא הזוזמ ןייק

 .ועיגילער טיג ,דניק ןיימ ,ןיב'כ

 ,ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש טָאג ןיא בָאה'כ

 ,זײב טינ זיא לװיט רעד ןוא

 םעד טעז רע ןוא "רעמיצ שיסרוקיּפא , ןייז ןיא טמוק רע ןעוו רעבָא

 רעמיצ ןייז טרעוו ,"טקנעברַאפ ןוא ךעלטניירפ, טגנעה סָאװ ,דליב סלדיימ
 .עביל ןופ טייקכעלטעג ןוא טימחר טימ לופ
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 ,חרזמ ןיא טגנעה סע ,דליב ןייד ייב

 ,טימעג רעװש ַא טימ ךיא ייטש

 ,הליפת ַא גנַאל ןוא ליטש רעטסילפ

 .די רעטסמירפ ,רעטסעב רעד יװ

 ,ןינ ? תוסרוקיּפא טימ ןריקָאש וצ טכוזעג דיל ַאזַא ןיא ןעזייר טָאה

 ,לדיימ ןשידיי ןופ דליב םעד רַאפ לַאטסעדעּפ םעד ןענופעג זיולב טָאה רע

 ןשירעטכיד ןבעגעג טימרעד ןוא חרזמ ַא ןבעגעג לדיימ ןשידיי םעד טָאה רע

 לָאז לדיימ עשידיי סָאד טייצ ןיוש זיא'ס זַא ,ליפעג םוצ קורדסיוא

 ןוא גנולייצרעד רעד ןיא ,דיל ןשידיי םעד ןיא קידוועדייר ןרעוו ןביוהנָא

 סָאד זַא ןעזרעד עטשרע יד ןופ טָאה ןעזייר .עלעווָאנ רערעסערג רעד ןיא

 ָאד ךיוא זיא ,רעכיב-טלעוו יד ןופ ,לדיימ עשיווענעגרוט ןוא עשינוסמַאה

 וצ טרעװ זיא דליב ריא ןוא ןענח ןביז עלַא טָאה יז ןוא זדנוא ןשיוצ

 .חרזמ ןיא ןעגנעה

 ןיב'כ; זַא ןליפרעד טזומעג ןײלַא רעטכיד רעד טָאה ייברעד רָאנ

 "ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש טָאג ןיא בָאה'כ, ןוא "זעיגילער טינ ,דניק ןיימ

 טימעג סָאד טעקַאנ-וצ ףיוא ןקעד סָאװ ,תורוש עקידתוטשּפ ענעי וצ ןרעהעג

 טשינ טָאה ןוא זעיגילער-טשינ טושּפ ױזַא טשינ זיא טעָאּפ ןייק .טעָאּפ ןופ

 עכלעזַא ןעועג ןענייז סָאד ."?ןסעגרַאפ ןיוש גנַאל טָאג ןיא; רָאלק יױזַא

 וצ זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעג טזומעג ןײלַא רעטכיד םעד ןבָאה סָאװ תורוש

 ,טייו וצ טייקרָאלק ןביירט שוריפב טסייה ,רָאלק ױזַא ךיז ןצעזרעביא

 רעקיזָאד רעד ןופ ןפיולטנַא ןעמונעג טָאה רע .הלווע ןַא ךיז ןָאט ןיוש טסייה סע

 לָאז סָאװ ,טייקיטכיזכרוד ערעפיט ַא טכוזעג טָאה רע ןוא טייקרָאלק רענעּפָא

 שלַאפ טשינ םיא לָאז סָאװ רעבָא ,רענעייל ןטימ ןריזימיטניא עקַאט םיא

 רעירפ ףרַאד סָאװ סָאד ןקיטכיזכרוד טעקַאנ וצ טשינ לָאז סָאװ ,ןשטייטסיוא

 ןבעג ןוא רדס ליפֹוצ ןעגנעדבניירַא טשינ לָאז סָאװ ,ןרעוו טקיטכילעגכרוד

 .,טײקיטלַאטשעג-ליפ רעשירעטכיד רעסיורג ַא ןופ גנולגיּפשּפָא עטושּפ וצ ַא

 רעד ןופ ןעװעטַאר ןעמונעג ןיוש ךיז רע טָאה טייצ רענעי וצ ןוא
 ענייז ןכערבעצ טלָאװעג טלָאמעד ןיוש טָאה רע .זרעפ ןייז ןופ טפַאשגנע

 -- טייקידלדוױּפש רעקידנצנַאט ַאזַא טימ ,תורוש עקיסָאמכיילג

 ,עדנעילב

 ,עדנעיצ

 } טכַאנ עדנפור

 רעביוצ ןייד טגיל ואװ

 ?טכַאמ ןייד זיא סָאװ ןוא

 -- "הכונח; דיל טנַאקַאב ןייז ןיא רעדָא

 ! התא ךורב
 עטַאט רעד טגניז
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 ,טכיל יד טדניצ רע ןוא

 ,ןלַאוטש יד ןוא

 ןלַאפ עדלימ

 ,טביזעג סָאלב ןייז ףיוא

 "ידמערוטש ןרעװ קיגכעט-זרעפ ןייז ןוא ןטנעמירעּפסקעיזרעפ ענייז

 ענייז ןיא יװ ,1916 ןוא 1918 ןשיװצ ,רעדיל ערעטעּפש יד ןיא רעק

 --- *ןלָאש ןטיײּפמורט,

 ,ןלַאש ןטײּפמורט רעה ךיא ,יעה

 ,טיײװ רעד ןופ

 -- ןלַאּפ סָאד ןרעיוט ןופ ןוא

 ? טיידַאב סָאװ

 ,ןרָאבעג קלָאפ ַא טייוו-ואוו טרעוו

 ןרָאלרַאפ קלָאפ ַא טייוװ-ואוו טייג

 ?טיר רעװ רעה

 ןבעל ןופ רעגָאזנַא ןַא טמוק
 ?טיונ ןופ טיירפאב ףןוא !

 ןגיוא ענייז ןקערש עשזסָאװ

 ,טױר-לטנַאמ ןייז ןוא

 ןטמורב סע יװ

 ? טמוק רעװ ,יצה

 וצ טקינעטרעטנוארַאפ ָאד ןיוש זיא םזילָאבמיס רעכעלניישנגיוא רעד

 ,סָאמ רעכיילג ַא ןיא טשרעהַאב טרעװ רענעייל רעד .םטיר-ןטייּפמורט ַא
 טָאה טלַאהניא רעד סָאװ ,טלַאהנָא ןטסעפ םעד ןופ יא ,טלַאהניא ןופ יא
 וצ טריפרעד רעטכיד םעד טָאה גנושרָאפ-זרעפ יד טָא .הרוש רעדעי ףיוא
 יװ תורוש עטנַאקַאב טוג עכלעזַא ןופ קיזומ רעשיגעלע רעד

 ,ןײלַא ןבעל וצ ,לדיימ ,קיטעמוא
 .ךימ וצ ןעמוק רשפא טסנעק

 ,ןיילק ןיא רעמיצ ןיימ ,םערָא זיא רעמיצ ןיימ

 ,ריט ערעדנוזאב א טָאה

 ,ריט ערעדנוזַאב ַא טָאה
 ,ריא ןיא טשינ טּפַאלק ,יוא ,רענייק ,רָאנ

 טגָאמרַאפ דיל ןופ גנונעדרָאמוא יד ןוא טייקטרעביושעצ עטשרמולכ יד
 טלַאהניא רעד .קיזומ ןיילַא טלַאהניא ןופ טכַאמ סָאװ ,טײקטקנעברַאפ ַא

 רעביא ,גנַאזעג ןייפ ַא יו ךיז טייגעצ רָאנ ,דיל ןופ סױרַא טשינ טעשטרַאטס

 רעד ןיא .ָאכע ןוויטקעפע ןַא ןביג סָאװ ,רעטרעוו עטקירעיורטרַאפ יד

 -- ןופ גנורזחרעביא

 ,ריט ערעדנוזַאב א טָא

 .ריט צרעדנוזאב א טָאה
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 ,הרוש רעגנַאל רעקידמיצולּפ ַא ןופ טקעדעגוצ טרעוו דרָאקַא רעד זיב

 ןוא סױא ךיז טקערטש רָאנ ,טשינרָאג יז טקידנע זיא יז גנַאל יוװ סָאװ

 -- ןכייצפורסיוא ןשיריל ַא ןיא ךיז טלדנַאוװרַאפ

 .ריא ןיא טשינ טּפַאלק ,יוא ,רענייק ,רָאנ

 רעשיריל ַא טרעוו סָאװ ,דיל ןופ ףוס םייב הרוש יד ךיוא ױזַא ןוא !

 -- ןכייצגערפ

 ,טמוק רעצעמע זַא רימ טכַאדיס ןוא

 טימ טפיטרַאפ ןוא ןעגנוזעגרעביא ךיוא ןעזייר טָאה דָאירעּפ םעד ןיא

 ענייז ןופ ,"געוו ןטימניא ךיז ןלעטשּפָא; ןופ וויטָאמ םעד טנַאירַאװ ןטייווצ ַא

 רערעכייר ַא ףיוא טײדנָא ןַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא טָאװ ,ןרָאי עטשרע

 רעדיוו .דיל סנעזייר ןיא טייקרָאלק רעױעטרעלקרַאפ ַא ןוא טייקשילַאקיזומ

 ןוא שפגה ןובשח רע טכַאמ רעדיװ .געוו ןטימניא טעָאּפ רעד ךיז טניפעג

 ןיױש טָאה סָאװ ,טפַאשנולק רעשנעזיר רעד טימ גולק רע זיא רעדיוו

 יד ןשיװצ ןצעזַאב ךיז ןעק יז לייו ,ןוקית ריא ןענופעג ןצנַאגניא רעבָא

 .דיל ןופ קיזומ רעד טימ סנייא ןרעוװ ןעק ןוא תורוש

 ,געװ ןיא ןריולרַאפ סָאװ בָאה ךיא ,רימ טכאד סע

 .סָאװ טינ ןָאד סייו ךיא
 -- טײװ יױזַא זיא סע ? ןייגקירוצ ךיא לָאז

 .סָארדראֿפ א זיא סע

 .סָאװ טינ ךָאד סיײװ ןוא ןרױלרַאפ סָאװ בָאה ךיא
 ?טרעװ ַא סע טָאה יצ
 ץרוק ןיוש זיא גָאט רעד --- רעביא סע ךיא זָאל
 . . דרע יד ךָאנ סיורג ןוא

 ןטלַא ןַא ןריזַאדּפַארַאּפ שטיינק ןקיצילב ןייא טימ ןעק רעטכיד ַא יו טָא

 טרעוו ,הבורמ הכאלמהו רצק םויה -- רעטמעטַאב ךָאנ ןכַאמ םיא ןוא גָאז

 דיל סָאד .דרע יד ךָאנ סיורג ןוא ץרוק ןיוש זיא גָאט רעד --- םיא ייב

 .טייקידושקערש רעקיטכַאנרַאפ ַא טימ ,קיּפַארַאגרַאב טייג

 -- גרעב ןוא רעמיוב ןופ סגטָאש ןיוש ןלַאפ סע
 יגנאל זיא ןטָאש ןיימ

 ,םוא ךיז רעק :טיירש סע ,קיאור טינ זיא ץרַאה סָאד
 !גנאב טוט ןדָאש רעד

 ,געװ םעד ןטימ ןיא רימ ןייטש רָאג ךיא ביילב ָאד

 . . . טליהעג ךשוח ןיא

 -- סָאװ טינ ךָאד סיײװ ךיא ,ןריולרַאפ סָאװ בָאה ךיא
 ,טליּפשרַאפ סָאװ כָאה ךיא

 טפארק עקיטרַאנגיא ןא ַאד ןבַאה סנעזייר רשעטרצוו עמַאזרָאּפש יד

 -ָאכיסּפ םעד ןופ ,קנַאדעג ןופ : טייקידוועגניז עכַאפליפ ַא ןגָאמרַאפ ייז ןוא
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 ןצנַאגניא רשפא טָאה ןעמ סָאװ ,סעּפע ןופ רעכוז ַא ןופ ,רעלייצרעד-גָאל

 טלעװ עצנַאג יד ןעוו ,קיוומ רעקיטכַאנױַאפ ַא ןופ -- ןוא ,ןריולרַאפ טשינ

 -עשזדנַאלבראפ יד ןופ סגטָאש עגנַאל ןלַאפ'ס ןעוו ,םעטָא םעד ןייא טלַאה

 ,קירוצ קצרש טימ ןקוק ןוא געוו ןסימניא ּפָא םיצולּפ ךיז ןלשטש סָאװ ,עט

 טקערטש סָאװ ,געוו ןקיטױארָאפ םעד ףיוא ,דהפ ןרעסערג ךָאנ טימ ןוא

 רעד רעביא געװ רעמַאזננַאל רעד ןוא .דרש רעד ןופ סיורג רעד רעביא ךיז

 דָאפַא רענענייא ןייז ןופ טרעטכינעגסיוא טעָאפ םעד טָאה דרע רעד ןופ סיורג

 טעּפמיא ןטימ ןָא טשינ רעמ ןיוש טילפ דיל ןייז .טּפַאשגולק רעשימזיר

 יַאוצ רענולק רעד ןיא טפיירעגסיוא ןוא טורַאב טמוק רָאנ קנַאדעג ַא ןופ

 ןיוש טָאה 1920 ןיא .גנונעטַאשּפָא ןוא ָאכע טימ ,טרָאװ ןופ גנוטפעהנעמ

 :ףיִל ןייז ןופ טירט יד טרעהעג ױזַא טעָאּפ רעד

 ?בָאז ,רעדיל ענייד ןפַאש ריד טמלעה רצװ

 ,גָאט רעקידנעגוז ,רעדלימ א לָאמַא

 ,טדניװשראפ ןוז יד ןעװ ,טניװ רעד לָאמַא

 ,טדניצ למיה ןיא ךיז ןרעטש רעטשרע ןעװ

 ,גנַאל ןוא טײרב ךיז טיצ סָאװ ,דלעפ ַא לָאמַא

 ,גנאזעג ריִד ןיא טקעװ לזערג סעדעי ןוא

 דימ ןעלדנַאװ ןשטנעמ ואװ ,סַאג ַא לָאמַא

 ,דיל ןייד ץראה ןיא ןָא טדניצ קילב רעדעי ןוא

 ַא ףיוא טמוק סע טפַאשרָאלק ליפיוו ,טַארוקַא טעאּפ רעד ןיוש טסייוו'ס

 ןכעלדנעטשרַאפ ןופ טרעװ םעד ףךיוא טסייו רע ןוא טפַאשגולק הרוש
 ךעלדנעטשרַאפמוא לָאמ ייוצ ןביײלב לָאז רע זַא ,ױזַא רענעייל ןרַאפ ךיז

 ,ךיז רַאָפ

 ןיא ךיוא ,טכעלטנפערַאט טָאה ןעזיר םהרבא סָאװ דיל טייווצ א ןיא

 טָאה רע סָאװ ןוא ליה רש סָאװ רעטכיד רעד ןיוש טסייוו ,1926 רָאי

 עניז ןרימאלקעד ןייא ןיא ןטלַאהעג םסאה ןעמ תעמ טכוװעג טייצ עצנַאג יד

 .ףשדיל עקידוועדייר ןוא עטגָאזרעד-לופ

 ביל בָאה'כ

 רעטרעװ ןופ שיור ןסייו םעד ביל בָאה'כ

 ,טגָארט ךיז ךיל םעד ןופ סָאװ

 ורעטרע עקנַאלב יד ןופפ גנַאלקּפָא םעד

 .טגָאזרעד טינ סָאװ טרָאװ סָאד

 ףלַאװק ןופ יװ ,ןעלמרומ עליטש סָאד

 ,טגַאקַאנ טיג ןיא ריד סָאװ

 ,ןלַאֿפ ןוא יז ןעמוק ןעגַאװ ןופ

 .דבא7 רעדנואװ סנעמשוו ןיא

 קיד יחד א = טי = ,2527-ק רייז
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 ןטכַארטרַאֿפ ךיז עקירעטיצ סָאד
 .גנַאלק ןוא טרָאװ ןטצעל םייב
 ןטכַאנרַאפ ןיא ךיז טסכַארטרַאפ וד יװ
 ,גנאגראפנוז ןליטש םייב

 ןליו ןוא ,ליוו רע סָאװ טַארוקַא טסייו רעטכיד רעד זַא ,טקרעמַאב
 רע סָאװ ,טייקרָאלק רעטגָאזעגסױרַא רעד ןופ עטרעקרַאפ סָאד רע ןליוו
 ,גנושַארעביא ןַא זיא טּפױהרעד .רעדיל עטשרע ענייז ןיא טכַארבעג טָאה
 טכוז ,דיל ןטקידנערַאפ ןוא ןטצנַאגרַאפ םעד ןופ טעָאּפ רעד ,ןעזייר זַא
 ןוא "גנַאלק ןוא טרָאװ ןטצעל םייב ןטכַארטרַאפ ךיז עקירעטיצ סָאד,
 ?טגָאזרעד טינ סָאװ טרָאװ סָאד ,רעטרע עקנַאלב יד ןופ גנַאלקּפָא םעד;
 עקנַאלב טכוז ,דיל ןגנע םעד ןופ רעטכיד רעד ,רעגָאזרעד רעטסערג רעד
 .רעטרעװ עטגָאזרעד-טינ ןוא רעטרע

 יו ןוא ךיז ףיוא טעברַאעג קיניזטסואוַאב טָאה רע יװ ךעלרעדנואוו
 ןוא 1918 ןשיוװצ ,טייקשירעפעש ןייז ןופ ןרָאי עטסנעש יד ןיא טָאה רע
 -רעדסיוא סָאד טָאטש ,טכַארטרַאפ ךיז עקירעטיצ סָאד ןענופעג 0
 ,דיל עטּפעשעגסיוא ָאנד ןזיב ןוא עטלייצ

 -ַאיצָאס רעטסערג רעזנוא זיא ןעזייר זַא ןסעגרַאפ טשינ ןרָאט רימ
 ,רעשיטסילַאיצָאס עקַאט רָאנ ,רעלַאיצָאס רָאנ טשינ ,רעטכיד רעשיטסיל
 טייטש סָאװ רעטעברַא םוצ דיל ַא ןבירשעג 1890 ןיא ךָאנ טָאה טעָאּפ רעד
 טרעטנומעג םיא ןוא ,סָאבעלַאב ןייז ןופ ריט רעד ייב ,רעטמעשרַאפ ַא
 ןלַאז יד ןופ ץנַאלג םעד רַאפ ןקערשרעד טשינ ךיז לָאז רע זַא

 ,רעדורב רעשירַאנ ,יוא ,רעדורב רעמערָא ,יוא

 . . . קעװַא ךיז ץעז ןוא רעטייװ ייג
 -- ןלַאז יד ןופ דלָאג סָאד ןקעלפרַאפ טינ טסעװ וד

 ,קעלפ ַא ןָא ,ןייר זיא עלעז ןייד

 :סיוא רעטכיד רעד טיירש דיל ןופ ףוס םוצ ןוא

 ; טרעדנואוורַאפ ץלַא טסכַארטַאב ןוא טסצָאלג ןוא וטסייטש סָאװ
 ?טנעקרעד טעברַא ןייד טינ טסָאה וד

 ןוא ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק טָאה ןעזייר םהרבא .שיטסיסקרַאמ-טכע
 םיא סָאװ ,רעטעברַא םוצ טּפַאשביל יד ךיז ןופ טּפעװעגסיױוא טשינ לָאמנייק
 ,טייקנבעגעגרעביא רעכעלרעניא ןַא טימ ימ עצנַאג ןייז טעמדיוועג רע טָאה
 רעקילײה , רעד וצ טרָאװ רעדעי ןקילייה ךרוד ,תוריזנ ןיא טנָאמרעד סָאװ
 ַאזַא זַא ןביולג ןקיליײה םוצ ןוא ןטייק ןופ שטנעמ םעד ןעיירפאב ןופ "ךַאז
 ןעגנַאגעג זיא גנוקיליײהרַאפ רעד טימ ןעמַאוצ רעבָא .ןעמוק זומ גָאט
 ,עטסנעש עמַאס סָאד שטנעמ ןדימ ןקיזָאד םעד ןבעג וצ ןליוו רעד סיוארָאפ
 ,טסואוועג טָאה רע .טרָאװ עקיפיואנביוא סָאד טשינ ןוא עטסגילק-ףיט סָאד
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 ,טײקמערַאװ עקידנגייצרעביא יד ןרעוונָא טשינ לָאמנייק טעװ רע זַא ,ןעזייר

 טָאה רע .רעדיל עטשרע ענייז רַאפ ןעװעג שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ

 .רעטייו ןענַאּפש שירעלטסניק ףרַאד רע זַא טסואוועג

 ,קנואװ ַא ביג רָאנ ,לייצרעד טינ ןוא

 יקגופ ַא זייװ רָאנ ,םאלפ םעד טינ ןוא

 ןטכידוצרעביא ,192/7 רָאי ןיא ,ןעגנולעג זיא רעטכיד םעד יוװ טעז ןוא

 .שטנעמ ןופ לוע םוצ טפַאשיירטעג רעקיבייא ןופ העובש ןייז

 ןטייצ עלַא ףיוא

 ּפָא ךיז ףור ןטייצ עלַא ףיוא

 : בעװרַאפ ךיא ןייז טייצ רעדעי ןיא

 ,ּפָא לגיּפש ןפמַאק עלַא יד

 .בעלַאב טייקידימ רעדעי ןוא

 ,טסגָאז ןוא ןיילא טסגניז וד סָאװ ןוא

 ;ייװ ןוא ךיירפ רעייז ןעגנילק לָאז

 ,טסגָארט וד סָאװ ןטסַאל עלַא ןופ

 .יײז ןופ טסַאל יד ןייז ריד ביל לָאז

 תורוש עקיטכיל יד .ןימאמ ינא סנעזייר ןענייז תורוש ייווצ עטצעל יד

 .ָאדערק ןשירעטכיד סנזייר רעביא ןביג
 -רַאפ ,רעמייהעג ,רעטרעבױצרַאפ ןרָאװעג זיא טּפַאשגולק סטעָאּפ םעד

 ַא טקירדעגסיוא רע טָאה 1921 ןיא .טיײקידגטײדנָא-םיוק טימ רעטנקלָאװ
 ןַא טימ טגָאזעגסױרַא רעכיז ,רעירפ ןרָאי טימ ,טלָאװ רֶע סָאװ ,קנאדעג

 : טייקרָאלק רערַאטנעמעלע

 ןטייצ ןופ ץינערג רעד ייב רימ
 .טירט א ןכַאמ ןצ זיא רעװש יװ
 ןטיײװ ןופ רעדליב עשיטסַאטנַאפ
 ,טינַארג ןופ גרעב ןוא ןולעפ ןוא
 ןטײר עטרעביוצרַאפ תונחמ ןוא
 .טיהעג ןוא טריפעג םענייק ןופ

 ןעלמײה זיא ןעייטש רימ ואװ ָאד ןוא

 ;טנַאקַאב טנעָאנ ױזַא ץלַא ןוא
 ,ךעלמייב יד ,ךעלזייה יד ,סעקנָאל יד

 ,טנַאװ םייב ןעמולב עקניניילק יד

 ,ךעלמייצ ענעטכָאלפעג קירעדינ יד
 ,טנַאה עדנריפ עקיאור יד

 -עטכיד ַא רעבָא ,האצמה ַא ךיוא ןענייז דיל ןופ תורוש ייווצ עטצעל יד
 זיא סָאװ ,טייקרָאלק רעטריצילּפמָאק ַא טימ רָאלק זיא סָאװ האצמה א ,עשיר
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 -ער ןפייר סטעָאּפ םעד טול ןבירשעג זיא ןוא לַאפניא רעשירעטכיד ַא

 ,"גנַאלק ןוא טרָאװ ןטצעל םייב ןטכַארטרַאפ ךיז עקירעטיצ סָאד, ןופ טּפעצ

 רעקידנטסיירט טימ רוטַארעטיל רעשידיא רעד וצ ןעמוקעג זיא ןעזייר

 -- סָאװ ,ךדיל ַא סנייז ןופ איבנ רעד יו ,טייקסטוג רעקידנביולג ןוא

 ןעמוק רע טצװ דיר ףָארטש טימ טינ

 ,ךייר ףעזיײיב טימ טינ

 ןעמולב יד ײב רענטרעג רעד יװ

 ,ךירפ טימ טקוק ןוא טייטש

 רעמייב יד ייב רדמוש רעד יװ

 ,טייהרעליטש יײז טשטנעב

 גנַאל יױזַא ,יירפ טליפעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,ןענַאמטיװ ןופ רעמערַאװ
 -רַאפ ןייז טקירדעגסיוא ןעזייר טָאה ,טפַאלקׂשרַאפ ךָאנ זיא רעצימע יװ
 :טלעװ רעד ןופ רעיורט םוצ גנופַאלקש

 ,טלעװ רעד ןופ רעירט םעד רעה ךיא
 ,ואו ןוא טדײל סע רעװ ,טינ סייוו ךיא

 ןַא ץלַא ךיז ןקור סגטָאש ןוא

 ןָאט רעטיײװ א טפור ןוא טגנילק'ס ןוא

 טלצװ רעד ןופ רעיורט םעד רעה ךיא

 ,טךײל ןוא טבעל סָאװ ,ץלַא ןופ סורג א

 , טךײל רע ואװ ןוא רעװ ,טינ סייװ ךיא

 , , . טײװ רעד ןופ ןפור א רעה ךיא

 ךיא בָאה עדָאירעּפ-ץנַאלג רעשירעטכיד סנעזייר ןופ רעדיל עלַא יד

 ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסיױרַא זיא סָאװ ,רעדיל עיינ גנולמַאז רעד ןופ טכַארבעג

 טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ ,ענליוו רעוועקצוס-רַאפ רעד ןיא ,1929 ןיא ענליוו

 טימרעד ןסיש ןוא ןליוק ףיוא םָאר םיחאה ןופ ןטַאלּפ יד ןצלעמשעצ טזומעג

 -רעד ןעזייר ךיז טָאה רעדיל עקיביולג ןופ גנולמַאז רעד ןיא .סיצַאנ יד ףיוא

 רע ןוא רעדיל ערענָאיצולַאװער-שידיי עטשרע עמַאס ,עטשרע יד ןיא טנָאמ

 עסיורג ענייז טימ טרעטיצעגּפָא ייז טָאה רע .ןגָארקעג תונמחר ייז ףיוא טָאה

 סָאװ טפנוקוצ רעד ןופ תורוד יד ייב ןטעבעג ךיז ןוא לגילפ עשירעטכיד

 -- למיה רענליו םעד ףיוא טנכיײצעגנָא ןעוועג טלָאמעד ךָאנ ןענייז

 ,טפנוקוצ רעד ןופ תורוד

 ,רלדירב עקידנעמוק

 ןגעװרעד טינ טלָאז ריא

 -- רעדיל יד ןכַאלסיוא

 ,עכַאװש יד ןופ רעדיל

 ,עדימ יד ןופ רעדיל

 : ןעמרָא ןַא רוד א ןוא

 ,הדירי סטלעװ רעד רַאפ
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 עמינָאנַא יד ןסעגרַאפ טשינ לָאז ןעמ זַא זיא טעבעג סנעזייר ,תמא

 העש יד ןעמוק טעװ גָאט רעסיורג רעד ןעו ,רעדיל ערענָאיצולָאװער

 ,ןגָאלש טעוו
 רעד ןופ תורוד יד ֹוצ ןרעוו ןבעגעגרעביא ףרָאד סנייז טעבעג סָאד רעבָא

 ןעזרעד לָאז רע זַא רעקיטירק ןקיטפנוקוצ םוצ --- טגָאזעג רעסעב ,טפנוקוצ

 ,רעדיל עטשרע סנעזייר ןופ טייקיבייא יד ,טייקידווערעיוד עקידתורוד יד

 סָאװ; ?,ןרָאצ ןמייהעג םעד , ,"טפַאשקנעב עיורג יד, ןעזרַאפ טינ לָאז רע זַא

 ."ןרָאװעג טבעוועגנייא רעדיל יד ןיא זיא

 וצ יאדכ ןיא השורי רעשירעטכיד רעשידיי רעסיורג סנעזייר ןגעוו

 ,תויתוא ןופ רעטכַארטסיױא ןטשרע םעד ןגעוו ,דיל ןגייא ןַא סנייז ןעגנערב

 ,1990 ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ

 ,רעטשרע רעד לָאמַא ןעװעג זיא רעוװ

 ? טכַארטעגסיױא תויתוא יד טָאה סָאװ
 ,רעטשרעהאב א רע זיא ןסעזעג
 ,טכַאמ רעמייהעג ןופ טייקליטש ןיא

 ןבילקרַאפ טייוו ךיז דלַאװ לקניוװ ןיא

 ,גנאגרעטנוא ןופ טכוזעג ץוש ןוא
 ,ןבירשעג גייוצ ַא טימ סנכייצ ןוא
 ,גנַאל ןביילב לָאז'ס דרע רעטכייפ ףיוא

 ,ןרעטש יד טכַארטַאב ךָאנרעד טָאה ןוא

 ,טפיטרַאפ ךיז ןטכיול רעייז ןיא

 יןרעװעג טעװ'ס :ךיז טסיירטעג טָאה ןוא

 ,טפירש ןייז ָאד ,ןרעטש יד טרָאד יװ

 ,תויתוא עמורפ-שטנעמ יד ןיא טײקמערַאװ עכעלרעדנואוו ַא ןַארַאפ
 ייווצ רעביא ענייז ןיא ?טכַארטעגסיױא , טָאה ןעזייר סָאװ ,תורוש ,רעטרעוו
 ןייז ָאד ,ןרעטש יד טרָאד יו --- ןמא ןגָאז ןעמ געמ רַאפרעד .רעדיל טנזיוט
 ,טפירש

 עזַָארּפ סנעזייר םהרבא 8

 טימ סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמָאנ רעסיורג רעטשרע רעד
 זיא ,טרעדנוחרָאי רעטסקיצנַאװצ רעשירעלטסניק רעזדנוא ךיז טנפע םיא
 | .ןעזייר םהרבא

 ןשירַארעטיל ןטשרע ןייז טָאה רע ןעוו טנָאעג רשפא סָאד טָאה ןעזייר
 ןיוש טָאה רע ."טרעדנוהרָאי עטסקיצנַאװצ סָאד, ןבעגעג ןעמָאנ ַא לַאנרושז
 וצ ,טייקשידיי רעזדנוא ןכעלטלעװרַאפ וצ גנַארד סצרּפ ןופ ןטילעג טינ
 ןעוועג ןעזייר זיא ךות ןיא לייוו .ךָאו עשידיי יד ןבוט-םוי'רַאפ ןוא ןעניײשַאב
 דַארַאּפ-רעגנוה םעד ןיא זַא ,טסואוועג טָאה רע ןוא רעלטסניק רעלַאיצָאס ַא
 רעזדנוא זיא רָאנ טינ .רעקלעפ עלַא טימ םינתוחמ עכיילג רימ ןענייז
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 טרעהרעד ףרַאד סָאװ ,גנַאזעג ַא בוט-םוי ןוא תבש ךָאנ רעגנוה רעגיטסייג

 -סיוא ןַא זיא ,שממ לעוּפב ,ךָאװ רעד ןופ רעגנוה-טיורב רעזדנוא רָאנ ,ןרעוו

 "רעגנוה רעד טימ סיוא זדנוא טכיילג סָאװ טיונ ַא ,רעגנוה רעשירעכיילג

 ןרישרַאמ ןעייר ערעזדנוא ןיא ןעוו וליפא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ײמרַא

 .רעמינּפ עשידיי עטצפיזרַאפ-קיטרַאנגייא ןוא סעטָאּפַאק עגנַאל טימ ןדיי

 -נעמ ,סצרּפ יו שיטָאזקע רעקינייו טייקשידיי סנעזייר זיא רַאפרעד

 ןוא םינויבא ,םירוחב הבישי ,םידמלמ ענייז .סמכילע םולש רעדָא סילעד

 ןיוש ךיז ןקיטיונ ייז .ןדיי עוויטַארָאקעד ןייק טינ ןיוש ןענייז סעכָאלעמלַאב

 רָאמוה ןקיצלַאז סמכילע םולש ,עריטַאס רעקידרעפעפ סילעדנעמ ןיא טינ

 עכעלדנעטשרַאפטסבלעז ןיוש ןענייז יײיז .רעיורט ןקידחודח סצרּפ ןוא

 ,רעקיסַאלק עסיורג יירד יד ןופ ןדיי יד .ןדיי עכעלרעלקרעד-טסבלעז ןוא

 -רעטַאעט לסיב שּפיה ַא ךיז םורַא ןגָאמרַאפ ,טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאפ ןופ

 חיבט ,לדנעמ םחנמ עקַאט ןענייז רַאפרעד ןוא שינָאירטסיה ןענייז יז .טפול

 ןדיי עקידתוכלמ ,עשירעלעפַאב יד ןוא רעמורק רעד עקשיפ ,רעקיכלימ רעד

 רעד ץוח רעבָא ,לאירעטַאמ-רעטַאעט רעטיירג ,"טייק רענעדלָאג רעד ןופ

 לייוו ,ןדיי עוויטקעלָאק ייז ןענייז ,םעד בילוצ רשפא ןוא ,טײקוװיטַארָאקעד

 -רַאנגײא עשידיי ןריזילָאבמיס טזומעג ייז ןבָאה ,לַאסרעװינוא ןייז וצ ידכ

 סָאװ ,רעמינּפ עשידיי ןופ שזַאטנָאמ ןטלעטשעגנעמַאזוצ ןימ ַא ןיא ,טייקיט

 ,םינּפ שילָאבמיס ןייא ןרָאװעג ןענייז

 רעייז ןיא לַאסרעוװינוא ןענייז ייז .ןדיי עשידיחי ןענייז ןדיי סנעזייר

 -גיישעגסיוא קיניזטסואווַאב ןייק טינ זיא רענייז דיי רעדעי ,טײקרעדנוזַאב

 .די רעטבוט-םויירֲַאפ רעדָא ,רעטכַאלעגסױא ,רעטסואימעגסיוא ,רעט

 ןענייז ייז ,טייקשידיי רעייז ןליּפשסיוא טינ רעמ ןיוש ןפרַאד ןדיי ענייז

 יז .טײקשיטַאמַארדמוא רעייז טימ שיטַאמַארד ןענייז ןוא ןדיי עקידאליממ

 -ַארד רענעעשעגמוא ,רעליטש סוװָאכעשט ןופ עשילַארטַאעט סָאד ןגָאמרַאפ

 : .טײקשיטַאמ

 ןיא יו ,ןענופעג רעירפ ךס ַא ןעֶזייֵר ךיז טָאה רעלטסניק-עזָארּפ ַא יוװ

 רעכיז ןעמ ןעק ןעגנולייצרעד טנזיוט ייווצ רעביא ענייז ןופ .רעדיל ענייז

 .רעדיל עטסעב ענייז יו טקעפרעּפ ױזַא ןענייז סָאװ טרעדנוה ןביילקסיוא

 יז זַא ןעזנייא ןעמ טעװ ,ןעגנולייצרעד עטסעב יד ןבײלקּפָא טעוו ןעמ זַא ןוא

 ךיז טָאה ןעזייר םהרבא ןעֹוו ,1916 ווא 1900 ןשיווצ ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז

 .רעטכיד סלַא טכוזעגמורַא ךָאנ !

 ,ןבָאה ןליוו רעקיטירק ךס ַא יװ ,ןגָאז ןעק ןעמ יצ רעכיז טינ ןיב'כ

 ,שידיי ןיא גנולייצרעד עצרוק יד טכַארבעגנײרַא רעטשרע רעד טָאה ןעזייר זַא

 עלָאר ערעדנוזַאב ַא ןֹוא עיציניפעד עלעיצעּפס ַא ןעניפעג טפרַאדַאב טלָאװ'מ

 ,ןעמכילע םולש ןסילשסיוא ןופרעד לָאז ןעמ ידכ ,גנולייצרעד רעצרוק רעד רַאפ

 זַא היא רעכיז רעבָא .ןקיד ןוא ןרָאטקעּפס וליפא ןוא ,ןילעדנעמ ,ןצרּפ
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 ,גנולייצרעד עצרוק עשיפיצעּפס יד טכַארבעגנײרַא רעטשרע רעד טָאה ןעזייר
 רעד ןיא ןיירַא טינ ןגעווטסעדנופ טלַאפ ןוא עיזעָאּפ ןופ ךיוה ַא טגָאמרַאפ סָאװ
 סנעזייר .עזָארּפ רעשיריל רענעפורעג-ױזַא רעד ןופ םרָאפ רעלַאטנעמיטנעס
 ַא ןיא טינ ןֹוא רענעקורט ַא ןיא ןבירשעג ןענייז ןעגנולייצרעד ערעסעב
 -- טייקשיטעלעקס טימ טּפָא ןקידניז ייז ,טרעקרַאפ .עזָארּפ רעטרערטרַאפ
 יד ,טסַאפעגפיױא שילַאקיזומ ייז ןענייז ךָאד ןוא --- רענייב ןוא טיוה שממ
 רעכייו ןופ טײקיגנַאזעג רערקירּפ רעד ןָא ןעגניז ןצַאז יד ןוא רעטרעוו
 -רעד וצ רעגנעל ןעמונעג ןענעזייר טָאה'ס סָאװ סָאד .עיצַאמַאלקעדרָאלעמ
 -רעד ערעסעב ענייז ןיא טכיירגרעד ךיילג רע טָאה ,רעדיל ענייז ןיא ןכיירג
 ,ןגנולייצ

 סָאװ ,"םיוב רעד ,, גנולייצרעד ןייז טימ ןעמוקעג רע זיא 1901 ןיא ןיוש
 יד .רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןיא ןעגנולייצרעד עטסעב יד ןופ ענייא זיא
 ---טייקידנטיידַאב-לופ ריא ןיא עשיּפָאקסָאדײלַאק ַא רעבָא ,עליטש ַא זיא עמעט
 טבעלעגפיוא טרעוװ סָאװ ,טייקמערָא עשיטַאמטסַא ןוא עטרַאווקרַאפ עשידיי
 ביל טָאה סָאװ שטנעמ ןקיצנייא ןַא ךרוד ןוא םיוב ןקיצנייא ןַא ךרוד
 רעקיצניא רעד .םיא טימ טכרַאטש ןוא םיא טימ טימ טבעל ,םיוב םעד
 יד טינ ןליטא רע טגָאמרַאפ ןיילַא סָאװ ,רעדיינש רעמערָא ןַא זיא שטנעמ
 וצ ןעמוקנָא זומ רע ןוא עביל-רוטַאנ רעכעלריטַאנמוא ןייז רַאפ רעטרעוו
 שטנעמ רעד ,הדשה ץע םדאה יכ --- קוסּפ ןטיירג ַא ךָאנ דמלמ ןקידנטסוה ַא
 רדסכ טָאה רע ןוא טסואוועג יוװ ייס סע טָאה רעדיינש רעד .םיוב רעד --
 ןעגנַאגעגרעביא זיא סָאװ ,םיוב ןייז ןופ ןטָאש ןקידרעמוז םעד טשטנעבעג
 ,תורוד עשירעדיינש ,עטנַאקַאבמוא ןופ ,ןוגינ רעליטש ַא יו ,השוריב םיא וצ
 ,טפַאשמערַא רעשידיי ןופ עילָאד רערעטצניפ רעד טימ ןעמָאזוצ ןבָאה סָאװ
 -שפנה-ןובשח רעד וצ ןוא טייקכעליירפ רעקידרעמוז רעד וצ ןגיוצעג ךיז
 ,סָאג רעשידיי ַא ףיוא םיוב רעקיצנייא ןַא --- םיוב ַא ןופ טייקיטסברעה רעקיד

 ןשידיי ַא ןופ סַאלק ןרעכעה ַא ןיא טנַאסערעטניא ןעוועג לָאמַא טלָאװ'ס
 "נָא ילעדנעמ טלָאװ יוזַא יוװ : בָאגפיוא ַאזַא ןבעגרַאפ וצ טעטיזרעווינוא
 עשידיי יד טכַאלעגסױא-קילַאג רע טלָאװ ױזַא יו ,"םיוב, סנעזייר ןבירשעג
 ןשידניק טימ ןעגנולקרַאפ םכילע םולש טלָאװ ױזַא יװ ;סַאג עזָאלרעמיוב
 םעד טימ ןָאטעג היבט ןייז טלָאװ סָאװ ןוא םיוב ןקיצנייא םעד רעטכעלעג
 ןיא ןענופעג ץרּפ טלָאװ הריתי המשנ ַא רַאפ סָאװ ;הדשה ץע םדאה יכ
 ןוא םיוב םוצ טייקנכעגרעביא רעטנשריעג ןייז טימ רעדיינש ןקיליײה םעד
 -שרעדיינש רעד םורַא טבעװרַאפ טלָאװ רע עלהשעמ שידיסח ַא רַאפ סָאװ
 .םיוב-שטנעמ ןופ עיפָאזָאליפ רעשידמלמ

 יד .,קיזומ:רעמַאק קיטש ַא גנולייצרעד עצרוק יד זיא ןענעזייר ייב
 -מוא רעד זיא רעדיינש רעד .לגייפ עקירעיורט יוװ םיוב םוצ ןעמוק ןשטנעמ
 -עריובעגנייא ןייז טימ ,סָאג רעצנַאג ןייז ןיא שטנעמ רעטסקידנענַאטשרַאפ
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 טגָאי רע ןעוו ,םיא טלדיז סַאג יד .טייקנייש ןופ ליפעג ןטנשריעג ןוא םענ

 -עגּפָא ןַא ,גייוצ ַא זיא םיא רַאפ .םיֹוב םעד ןקיזמ סָאװ ךעלרעדניק יד

 ,גיימש-גייווצ --- ייז רַאפ ; סופ ַא ,טנַאה ענעכַארב

 ןעמַאזנייא םעד ןופ ליפעג עשיגַארט סָאד ןעגנוזעגסיוא טָאה ןעזייר

 רענעי ףיוא ךיז טימ םיוב ןופ םולח םעד טימ טמענ סָאװ ,רעעז ןקיטכיל

 ,טלעוו

 ,ָאי יא ? גנולייצרעד רעניילק סנעזייר ןיא ןַארַאפ רָאלק ץלַא סָאד זיא

 -לעז ַא טימ גנולייצרעד רעד ןיא ןעגנוזעגניירַא זיא ץלַא סָאד רעבָא .ןיינ יא

 ,לשמנ ןשידָאלעמ ןייז טימ לשמ רעכעלשטנעמ רעד .טעטיזָאוטריװ רענעט

 ַא זיא ,סיוא ךיז טלקיוו עידָאלעמ יד ןעוו ךעלריטַאנ סיוא ךיז טבעל סָאװ

 ןעצ ןטפעהנעמַאזצ ןענעק ןייז ןופ ,עיזיוו רעשיטעָאּפ סגעזייר ןופ טקודָארּפ

 ןפַאש ןעמַאזוצ ןוא ךיוה ַא ,ןָאט ַא רענייא רעדעי ןופ ןביײלקּפָא ןוא סעמעט

 לייו ,קידוישביילב זיא סָאװ ,ץנעסעטניווק זיא סָאװ ,ךַאז עטקיצניײארַאפ ַא

 .תורודל ןביילב לָאז ס זַא טרעוו זיא סע

 דָארג ןבירשעג טָאה ןעזייר סָאװ ,ןעגנולייצרעד ערעטעּפש ענייז ןיא

 ןייז ןופ ךיוה רעטסכעה רעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רע ןעוו טייצ רעד ןיא

 ןייז טימ שירעבײלקּפָא גונעג ןעוועג טינ רע זיא ,גנולקיװטנַא רעשירעטכיד

 רעבָא ,דנַאל עיינ טָאד ןרעדליש טלָאװעג טָאה רע .,לאירעטַאמ ןשיטַאמעט

 ןייז .סיורג טינ חוכ ןייז זיא רערעדליש ַא יװ זַא טסואוועג טינ טָאה רע

 -עג םיא וצ ןיא גנולייצרעד ַא סנייז ןעוו ,טנידעג םיא טָאה טפַארק עסיורג

 טָאה סָאװ ןוא ,דיל ַא סנייז יוװ ,עיצַאריּפסניא רעקיבלעז רעד ךרוד ןעמוק

 -פיוא רעקידרדסכ טימ ,ןוקית ןשירעלטסניק ןקיבלעז םעד טנַאמעג םיא ייב

 ,טסנוק-עזָארּפ רעד ןופ םיללכ עגנערטש יד וצ טײקמַאזקרעמ

 רערעסעב סנעזייר ןופ עיצַאריפסניא טטשרע יד ,רעטרעוו ערעדנַא ןיא

 ןעוו .עידָאלעמ ַא ,ןָאט ַא ,גנַאזעג ַא ,דיל ַא ןעוועג קידנעטש זיא גנולייצרעד

 -קעװַא ןעגנולעג קידנעטש םיא זיא ןעגנוזעגרעדנַאנַאפ גנומיטש יד טָאה רע

 -םערוטש עטסערג יד סָאװ סניזַא ,דיחי ַא ךָאנ טנעמונָאמ ַא ןלעטשוצ

 ןזָאלבקעװַא ןענעק טינ ןלעװ טייצ רעד ןופ ןטניוו

 ,לאירעטַאמ ןשיטַאמעט טימ זיולב טעברַאעג טָאה רע ואוו ,רעבָא ,טרָאד

 רעשיאַאזָארּפ ַא טיול ,גנולייצרעד עצרוק עטקעריד ַא ןבירשעג טָאה רע ןעוו

 ,לָאפנייא ןַא טינ ןוא עמעט ַא ,לַאפנייא ןַא ןטעבראַאב ןופ עיצַאריּפסניא

 םעד רעביא לאירעטַאמ ןייז ןביוהרעד וצ ןעגנולעג טינ םיא זיא ,ןוגינ ַא

 .ןכעלגעטיגָאט ןוא ןלַאיװירט

 סע ןעוו זיולב ןעגנוזעג טָאה טעברַא סנעזייר ןיא עכעלגעט-געט סָאד

 טלָאמעד .טײקטגערעגנָא רעשירעטכיד ןייז ןופ טַאטלוזער ַא יו ןעמוקעג זיא
 "גייא םיא ךיז טָאה טלָאמעד ,םידיחי עלַאסרעוװינוא ןבעג וצ ןעגנולעג םיִא זיא

 ףטקעפע עשיטָאמַארד םוש ןָא ,טײקידעכָאװ יד ןריזירַאדנעגעל וצ ןבעגעג
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 ןלייצרעד טָאלג ןוא ןרעטקַארַאכ ןרעדליש טלָאװעג רעבָא טָאה רע ןעוו

 סָאװ טעטילַאנָאט רעטמיטשעגנָא םיוק ןוא רענעטלַאהַאב רענעי ןָא השעמ ַא

 ,ךָאװ ולוכ ןרָאװעג טײקידעכָאװ ןייז זיא ,רעדיל עטסעב ענייז ןיא ןַארַאפ זיא
 ענייז ןענייז ,טנַאסערעטניאמוא ןוא טלַא ןוא יורג ןרָאװעג ךעלדיימ ענייז ןענייז

 -עטשטפירש עטרעדלישעג ענייז ; גָאװ רעד ףיוא טכייל וצ ןרָאוװעג ןעמעהָאב
 ןרָאװעג עקירעמַא-שידיי ןייז זיא ,שימעהָאב-שיטערעּפָא וצ ןרָאװעג ןענייז רעל
 סָאװ ,ןציקס יד ןרָאװעג ןעגנולייצרעד ענייז ןענייז ; קינַאטניא שירעלטסניק
 ןרָאװעג טינ זיא עמעט יד ןוא עמעט רעד וצ ןרָאװעג ןטינשעגוצ ןענייז
 סיורג ױזַא ןענייז סָאװ ןעגנולייצרעד ערעסעב סנעזייר ןופ טכיל עקיבייא סָאד
 ,קרעוו עקימענרַאפ ןוא עסיורג יו קיגָאװ ןוא

 רע .טקידנערַאפ ןעוועג זיירק ןייז זיא דיל ןייז ןענופעג טָאה ןעזייר ןעוו
 ,לטימ-קורדסיוא ןַא יוװ גנולייצרעד רעד ןיא טקיטיונעג טינ ןיוש ךיז טָאה

 ןייז ןופ ןיירק םעד רעסיוא ןעגנולייצרעד ערעטעּפש ענייז ןענייז רַאפרעד
 -ַָאד קידנעטש טָאה םיא ןיא רעטכיד רעד .טייקשירפעעש רעטשטנעבעג
 ,דיל ןביוהרעד ןייז וצ ןעגנַאגרעד זיא רע ןעוו ןוא גנולייצרעד יד טרינימ
 ,דיל-ץזָארּפ ןייז וצ סערעטניא םעד ןרָאלרַאֿפ רע טָאה

 -ןייא ןעגנולייצרעד עלַא סנעזייר סָאװ ,םעד ןיא טינ ךיז טלדנַאה ָאד

 .סעיפַארגָאטָאפ -רעגייטש ןענייז ,ענעטָארעג רעקינייו ענייז ךיוא ןסָאלשעג
 עכעלריטַאנ יד טיול ךיז טייב רע :ךַאפיירד ךיז טייב רעגייטש רעזדנוא
 זדנוא ןלַאפַאב סָאװ ןדנעטשמוא ןופ קורד ןרעטנוא ,גנורעדנע ןופ ןסעצָארּפ
 ןײלַא רימ לייוו ךיוא ןוא ,הטילש ןייק טינ רימ ןבָאה ייז רעביא סָאװ ןוא

 וצ ךיז ןסַאּפ רימ ןוא ןדנעטשמוא יד ןגעקטנַא ןעייג ,ןטעטירָאנימ עלַא יו
 לָאמ עלַא טינ רעבָא ,עיצַאלימיסַא ךעלנייוועג ןעמ טפור עטצעל סָאד .ייז וצ

 ,טייהרעקידלושמוא ּפָא טוט ןבעל סָאד סָאװ ,סָאד ןימרעט רעכיוה רעד טקעד
 ךרוד טײקמַאזקרעמפיוא ליפוצ ךיז ףיוא ןעיצ וצ טינ ידכ ,ןבעל וצ טושּפ ידכ
 ,טייקידוועלייטסיוא רעשיטָאזקע ןַא

 -רָאי ןבלַאה ןטצעל ןיא טּפיוהרעד ,עילימ רעזדנוא לייוו רַאפרעד ןוא
 -עג יד ןגָאמרַאפ ,טעּפמיא ןכַאפײיױװד ַא טימ רדסכ ךיז טרעדנע ,טרעדנוה
 ,סערעטניא ןכַאפיירד ַא טײהנעגנַאגרַאפ רעזדנוא ןופ רעדליב עטרעדליש
 ,קידסקניּפ סעּפע ןַארַאפ .טרעוװ ןשירעלטסניק ןּפַאנק ַא ןבָאה יז ןעוו ןליפא
 ,רָאטקעּפס יכדרמ ןופ רעדָא ,קיד .מ .א ןופ גנולייצרעד רעטכעלש ַא ןיא וליפא

 םעד טימ ,סערעטניא םעד טָא ןטיײברַאפ טינ ןפוא םושב רעבָא רָאט ןעמ
 ,ךיוא טָאה יקצעניל .גנולייצרעד ַא ןופ טרעװ ןשירעלטסניק ןכעלרעניא
 ןעמ זַא ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעזדנוא טריפַארגָאטָאפ ,רעגייטש ןייז ףיוא
 סָאװ ןצימע ןופ האנה יד זיא האנה יד רָאנ ,האנה ןעמ טָאה טציא םיא טנעייל
 .קיטנַא ןַא טלדנַאהעגנייא טָאה

 -גיז ןייז טימ ,ןבעל שירעפעש ךייר ןייז ןופ ךשמ ןיא טָאה ןעזייר ךיוא
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 -נַאגרַאפ רעזדנוא טריפַארגָאטָאפ יירטעג עמעט רעד ןופ לַאוװסיוא ןשיגַאז
 טימ רעלטסניק ַא ןעועג זיא רע לייוו ,ןָאט טוומעג סע טָאה רע .טייהנעג

 -רַאפ וצ טכוזעג יז טָאה רע ןוא טלעוו ןייז ןעזעג טָאה סָאװ ןגיוא ענעפָא

 ,ןקיבײא
 ,ןביילב קיבײא ןלעוװ סָאװ ,ענייז ןעגנולייצרעד עשירעלטסניק יד רעבָא

 רעד ןופ גנוטעבראַאב ןוא גנוריפכרוד יו רעמ ךס ַא ךיז ןיא ןגָאמרַאפ
 .שימעטילָאּפ שיטקַאפ יא ,שינָאפילָאּפ יא ןענייז ייז ;עמעט רעשיטעלעקס
 רעירפ ןעזרעד ייז טָאה רעלטסניק רעד זַא ,ןגָאז טינ ןפוא םושב ןעק ןעמ

 .יד ןיא .טלקיװטנַא שינכעט יז רע טָאה רעטעּפש ןוא עמעט עיור ַא יו

 עקיטייז טימ טלַארטשעגכרוד טעשזוס רעד זיא סנעזייר ןעגנולייצרעד ערעסעב

 "נַאג רעד ןיא לכייט ןיילק ַא יו ןיירַא טסילפ טלַאהניא רעדעי סָאװ ,ןטלַאהניא

 ןטרעוו עקילָאצמוא ןעגנולייצרעד עכלעזַא ןגָאמרַאפ רַאפרעד ,גנולייצרעד רעצ

 רעזדנוא ןופ עיפַארגָאטָאפ ַא יו גנולייצרעד ַאזַא ןופ טרעוו רעד ;לָאמַאטימ
 ןעמענ רימ סָאװ ,תולעמ עלַא ןופ עטסדנימ עמַאס סָאד זיא טײהנעגנַאגרַאפ
 סנעזייר סָאװ סהאנה ןופ עמַאג רעכייר רעצנַאג רעד ןיא ,רעכיז רַאפ ןָא

 זדנוא טיג גנולייצרעד עשירעלטסניק ַא

 טָאה ןעזייר ?לאירעטַאמ רעשיטַאמעט רענעזָאלבעגפיוא סנױזַא זיא סָאװ
 ןַאמרעגנוי ַא .1912 ןיא ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,"ןזייא , גנולייצרעד ַא
 .טפעשעג-ןזייא ןַא ןיא ןירעפיוקרַאפ ַא זיא סָאװ ,לדיימ ַא ףיוא ךיז טקוקרַאפ
 ץפח ַא סעּפע ןפיוקנייא לָאמ עלַא טייג ןַאמרעגנוי רעטַאװעשוּפיט רעד

 רעמיצ ןייז .םָארק-ןזייא ןַא ןָא ןילַא טלמַאז רע זיב ,בלעוועג-ןזייא םעד ןיא

 ףכַאז ערעװש ערעדנַא ןוא ןעלסילש ,ךעלגנעווצ ,רעסעלש טימ לופ טרעוו
 לַאפנייא ןטגָאזעגוצ םעד יוװ רעמ ןוא לַאפנייא םעד םורַא ךיז טיירד עציקס יד

 .טינ רענעייל רעד טגירק

 רעגנוי ַא ."םינכשק --- ןבירשעגנָא רע טָאה רָאי ןבלעז ןיא ,רעדָא
 טימ תונכשב ךיילג .לַאנרושז ןטנַאקַאב ַא ןיא דיל ַא ּפָא טקורד רעטכיד

 רעגנוי רעד .ןירעטכיד ַא ןופ דיל ַא טקורדעג זיא ,לטייז ןטייווצ ןפיוא ,םיא

 ,סיוא רע טניפעג רעטעּפש ןוא הנכש רעשיריל ןייז ןגעוו טמולח רעבױהנָא
 וצ ךיז קיטיונ רַאפ ןענופעג טָאה סָאװ ,ליבסנַאמ רעטרַאה ַא רָאג זיא סָאד זַא

 .םינָאדוװעספ ןשלדיימ ַא רעטניה ןטלַאהַאב

 יו רעמ ןוא ,שיטָאדקענַא ןעיירבסיוא ךיז ןזָאל ןעגנולייצרעד עכלעזַא

 "ַאב טָאדקענַא םעד ןכַאמ וצ בָאגפיױא םעד ןופ גנוריפכרוד עשינכעט יד
 .ןעגנולייצרעד עשיפיצעּפס עכלעזַא טינ ןגָאמרַאּפ ,קידוועדייר

 רעלעטשטפירש? ןייז ןופ רעלעטשטפירש םעד רימ ןעמענ ,לשמל ,יצ

 ןוא טסנרע עמַאס םיא ייב ןענָאמ טמוק לדיימ סָאד סָאװ ,(1916) "יז ןוא

 וצ רָאג ךיז טסולג ןײלַא םיא .ןביירש ןיא טסנרע ןצנַאג ןייז טדנעוורַאפ רע

 .ןכַאז עקידװעליּפש ןוא עטכייל ןגעוו ןדייר וצ ןוא ליװעדָאוװ ןיא ןייג
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 -עטַאמ ןשיטָאדקענַא םעד יװ רעמ סָאװ ,ןעגנולייצרעד ץלַא ןענייז סָאד

 .ליפָארּפ ןיא ןגָאז וצ ױזַא טסַאפעגפיוא ייז טָאה ןעזייר לייוו ,טינ ייז ןבָאה לָאיר

 -רעד ייז ןוא דיר ךס ַא טימ ןבירשעג ןענייז ןעגנולייצרעד עכלעזַא אקווד

 ,דייר וצ --- ךיז ןדייר

 ןבָאה ייז .ןעמימָאטנַאּפ טעמכ ןענייז ןעגנולייצרעד עטסעב ענייז דָארג
 "רעד וצ ףיוא לאירעטַאמ ןטיירג ןייק טינ ןבָאה ייז ןוא דייר ךס ןייק טינ
 סעּפע קידנעטש טבניילב ,ןלייצרעד ןלעװו טינ ייז לָאז ןעמ ליפיוו לייוו ,ןלייצ
 ןעמ ןוא טּפעש ןעמ ,לָאװק ַא וצ יוװ ייז וצ טמוק ןעמ ,טלייצרעדסיוא-טינ
 ,ןעגנַאפ טינ עמעט יד ץלַא ןעק ןעמ ,ןּפעשרעד טינ ץלַא ןעק ןעמ ןוא טּפעש
 ,סיורַא ךיז טשטילג ןוא ךיז טלּפַאצ סָאװ "לשיפ ענעדלָאג; סָאד יו

 רעקיטכערפ אזַא ןופ טלַאהניא ןטריציקס םעד רעביא ,רעגייטש ַא ,טיג
 ןבעל ץנַאג ַא טָאה סָאװ יורפ יד --- "לחר רעטומ עטייווצ יד, יוװ ,גנולייצרעד

 עקַאט טסייה סָאװ יורפ עשידיי עלעדייא יד .ןבעל-שמוח-שטייט ַא טבעלעג

 "עד ןופ ןוא "ןבלע ןטַאט ריא ןופ ןכָאלטנַא ןבקעי ריא טימ זיא ,לחר ךיוא
 ןופ ןבעל עקידתוקדצ ,עליטש סָאד טליּפשעגרעביא רדטכ יז טָאה ןָא טלָאמ

 ,טעּפניק ַא ךָאנ געוו ןטימניא ןבױָאטשעג זיא יז זיב ,לחר רעטומ רעטשרע רעד
 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא אנוש ןופ ןפָאלעג ןענייז ןדיי תעב

 ץלַא יז ךיא בָאה ,טנעיילעג טינ גנולייצרעד יד בָאה ךיא לָאמ ליפיוו
 םיא טימ סָאװ ,ןוגינ רעקידנעשזדנַאלב רעד לייוו ,ןענעיילסיוא טנעקעג טינ

 םעד ןופ רָאנ ,לַאפנייא םעד ןופ טינ טמוק ,טכיױהעגנָא גנולייצרעד יד זיא
 רעסיורג רעד .עיצַאריּפסניא ןפורעג ןטייצ עטוג עטלַא יד ןיא טָאה מ סָאװ
 ןופ גנַאזעג ַא ןעננוזעגרעביא טָאה רע רָאנ ,טריזיליטס טינ טָאה רעלטסניק

 ןעניפעג ךיז טליװ ,געוו ןטימניא טלַאפ "לחר רעטומ עטייווצ , יד ןעוו .שמוח
 ןעמַאמ רעזדנוא ייב ,ןטרָאד ןייז ללּפתמ ןוא ןקערטשסיוא ךיז ,רכק ריא
 ,תולג ןופ

 -רַאפ לאירעטַאמ ןטרעטיילעג םעד ןופ גנוביוהרעד עשירעלטסניק יד
 ,טסישידיי רעמערַאװ רעד ,ןעזייר .לָאבמיס ַא ןיא גנולייצרעד יד טלדנַאוװו
 ףיוא טנייוו סָאװ ,עמַאמ-שמוח-שטייט ַא ,עמַאמ-תֹולג ַא ןפַאש טזומעג טָאה
 שרעזדנוא ואוו ,געוו ןטימ ןפיוא ןבָארגַאב טגיל יז ואוו טרָאד רעדניק עריא
 .רעדנעלרַאפ םעד ןופ ןפיול םיטילּפ עקיבייא

 ןופ ביציו תמא םעד ןופ ךוּפיה רעד טקנוּפ זיא םוילָאבמיס דעד טָא
 רעד ,רע ,1929 ןיא ןבירשעג טָאה ןעזייר סָאװ ,?ןטרעצנָאק , גנולייצרעד ןייז
 סָאװ בייוו שילַאקיזומ ןייז יו ,רעייג-ןטרעצנָאק רעטכָאקרַאפ ַאזַא טינ זיא ,ןַאמ
 ,קיזומ רעד ןופ ןעײרדסױױַא רדסכ ךיז ליוו רע .ןטעליב ןפיוק ןייא ןיא טלַאה
 .ךעבענ טייג רע ןוא םיא טפעלש בייוו סָאד רעבָא

 -עזדנוא רשפא ןענייז ייז .ןַאמ םעד ןענעק רימ ןוא בייוו סָאד ןענעק רימ
 רעשירעלטסניק טינ םעד ךרוד טרעװ ןיילַא גנולייצרעד יד רעבָא ,םיננש ער



 ןעמונעג ךות ןיא 540

 סנדייז םעד; יו .,טנעָאנשינכש ױזַא טינ זדנוא טרעוו יז .רָאה ַא ףיוא

 שינרעטצניפ יד טכיײלַאב סָאו ןוא טנשרי לקינייא סָאד סָאװ ,"ןרעטמַאל

 -סיוא ןוא עטכַאלעגסיוא ,עניילק סָאד יו ; הרובק וצ ןדייז םעד טריפ ןעמ ןעוו

 ,שי רעקידנזיורב ַא ךיוא סע טרעוו רָאי ַא לָאמנייא סָאװ ,לכייט עטנקירטעג

 זַא ,רעסיוועג ַא טינ ריש טרעוװ ןוא סנגער יד ךָאנ ךיז טליּפשעצ סע לייוו

 שזַא טָאה ארתאד ארמ רעד ןוא רעדנואוו זייב ףיוא טמוק לטעטש עצנַאג'ס

 וצ טמולחרעד ךיז טָאה סָאװ לכייט ןטמולחעצ םֹוצ טנעָאנ וצ ןייגוצוצ ארומ
 ,ךייט ַא

 ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,"עטַאל עיינ יד, גנולייצרעד סנעזייר ןיא

 זיא סָאװ תמא ןַא זיא'ס רעבָא ,טייקידתמא ךס ַא ןַארַאפ ךיוא זיא ,4

 -קירעיורט יד ןופ ענייא זיא "עטַאל עיינ יד, .עדנעגעל עקיבייא ןַא ןרָאװעג

 ןעלרעּפ יד ןופ ענייא ןוא רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןיא תוישעמ-רעדניק שטס

 סָאװ ,דניק עשידיי סָאד .טײקמערָא-טלעװ ןופ עיגָאלָאטנַא רעסיורג רעד ןיא

 ןזיוה עטלַא יד טגירק חסּפ ףיוא ןזיוה עיינ ןופ טמולחעג גנַאל-םישדח טָאה

 עמַאמ יד סָאװ ,הרוחס רעטלטסעקעג קיטש ַא ןופ עטַאל רעיינ-קנופ ַא טימ

 .תמא ןכעלקילגמוא םעד טסייו עטַאט רעד .ןבָארגעגסױא ץעגרע ןופ טָאה

 עיינ יד טלטרעצרַאפ יז רעבָא ,תמא ןקירעיורט םעד ךיוא טסייוו עמַאמ יד

 ַא ןופ עינָאריא רעטקרעמַאכ-םיוק רעד טימ ,דניק ריא טלייצרעד ןוא עטַאל

 -לעב םעניילק םייב טרעוו סָאװ ,עטַאל ַא ןופ עדנעגעל יד ,םענעסקאוורעד

 סָאד .טייקמערָא רעטלדנַאװרַאפ ןוא רעטמולחעג ןופ גנַאזעג סָאד --- תומולחה

 -צנַאג רעד ןיא ןוא ץנעטסיזקע רעקידרעדנוזַאב רעד ןיא ןביולג ליוו דניק

 טמולח דניק סָאד ,זיוה עטלַא ענעסירעצ ףיֹוא עטַאל רענייש ַא ןופ טייק

 טימ ךיז טפערט תולד ןופ טעָאּפ רעד ןעוו ןענורעצ טרעוו םולח רעד זיב

 ַא ןופ טרעוו ןשיטסילַאער ,ןתמא םעד ּפָא ָאי ןצַאש סָאװ רעדניק:ןסַאג יד

 טעָאּפ םעניילק ַא ייב ןוא ,ןייז טינ לָאז יז טלטסעקעג ןוא טעקצַאצעג יוװ ,עטַאל

 ,לצרעה עשרעדניק סָאד ןכַארבעצ ירפ וצ טרעוו טייקמערָא ןופ

 ןעוועג דימת זיא ערעייז עיצַאריּפסניא יד סָאװ ,ןעגנולייצרעד עקיזָאד יד
 ,ןגערפּפָא טינ רענייק טעו תמא רעייז ךיוא ; קיבײא ןבעל ןלעװ ,עידָאלעמ ַא

 יד ןופ תמא ןשיפַארגָאטַאפ םעד ןכוז ןעמוק טינ רענייק טעוװ ייז וצ לייוו
 ; קידנעטש זיא סָאװ ץלַא ןופ תמא ןשירעלטסניק םעד רָאנ ,תורוד ענעגנַאגרַאפ
 יז ןופ רעדעי ןיא סָאװ ,קרעוװרעטסיימ עניילק ערעדנוזַאב ןופ תמא םעד
 לכיימש רעקירעיורט ןוא רעקיטרַאנגיא ,רערעדנוזַאב רעד ןעגנַאפעג זיא
 ,עכַאלעמלַאב ןשירעלטסניק ןסיורג ַא ןֹופ ןוא רעביולג ןשיטּפעקס ַא ןופ
 טגיל תמא רעתמא רעד ןעוו תמא םעד ןטכַארטוצסיױא טינ ךיז טמעש סָאװ

 טָאה ױזַא .שירעלטסניקמוא זיא ןוא ָארג זיא ןוא ךַאלפרעביױא ןפיוא ליפוצ

 דוס םעד ןבעגוצסיױרַא טכוזעג זדנוא טָאה רע ןעו ןענַאטשרַאפ ןעזייר סע
 --- 'טכוז רע; ,סנייז דיל ץרוק ַא ןיא עירָאטַארָאבַאל-טסנוק ןייז ןופ
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 ךיא ראפ רצ טכוז יױזַא

 ,ןײש זיאס סָאװ טלעװ רעד ןיא
 ,ךילג טינ רע טניפעג ןוא

 ,ןיילַא רע טפַאשַאב ןאד

 ,ךיוא סָאד קיניײװ ביוא ןוא

 ; טיירג ךָאנ ןבעג רע זיא

 ךיוה ןייז ןופ טקנעש רֶע ןוא

 ,ךיירמ עגעגייא ןייז ךייא

 ןענעזייר טימ ןסעזעג כוט"םויזרוטלוק ַא ייב ךיא ןיב קירוצ ןרָאי טימ

 -טָאלּפ רעד ףיוא ףיֹורַא זיא ,דיסח רעקידנעמאלפ ַא ,דיי ַא .שיט ןייא ייב

 ינײרַא ןטמונעג תוכהלתה טימ ןוא ,ןָאפארקימ םעד ןָאטעג ּפַאכ ַא ,עמרָאפ

 !ןייז םינּפ לבקמ ןענעזייר םענייאניא עלַא רימָאל : ןעיירש

 טיִנ ךיז טָאה ןענעזיר ביל קרַאטש לָאמעלַא טָאה סָאװ ,םלוע רעד

 ,םענייאניא עלַא רימָאל , : לוק ןייא ןיא ןעגניז ןעמונעג ןוא ןטעב גנַאל טזָאלעג

 "ווייז םינּפ לבקמ ןענעזייר רימָאל ,םענייאניא עלַא יוא

 קוק ןקירעױרט א ןעזײיר טָאה סקידנעעג ךיז טָאה גנאזעג סָאד זַא

 "עג טָאה רע ןוא לקנעב רעלוּפַאפמוא ןוא טמאזנייארַאפ ןיימ ףיוא ןבעגעג

 ,םלוע םעד ןרעטנומ ןעמונ

 -- רעטמיראב רעד ךיוא טציז ריִמ ןבעל ---

 עשירעדנעוװשרַאפ ןוא עטיירג טנעזייר ןלַאפ ןעמונעג ןבָאה רימ ףיוא ןוא

 ןקָארשרעד א ףיוא ,ןגייפ ןוא ןעלטייט ,ןעלדנַאמ ,סעקנישזָאר יו ,ןטעטיּפע

 -סיורַא ךיז טָאה הכוט סנעזייר .ןביֹוהנֶא שמוח א ןופ הדועס רעד ייב לרוחכב

 רשנעט-חסיסג טימ ןבָאה תולוק עטסוהראפ טכעלטע לייוו ,הער ַא ןייז וצ ןזיורעג

 עלַא ,םענייאניא עלַא רימָאל, --- ןשיטַאמגעלפ ַא ןעגנוזעגנגעקטנַא רימ

 רָאפ רעשיטעטַאפ א ןעוועג ןיא .םענייאניא עלַא; רעד רעבָא ,"םענייאניא

 טכַארכעגסױרַא רעקידנגייצרעביא ךָאנ טָאה סָאװ ,םיררושמ ריפ-יירד ַא ןופ

 ןיא טצשנעגעג טָאה סָאװ ,טיײקטמירַאב-טלעוװ עשידיי עטגָאזעגסנייטשמ ןיימ

 ערעפסָאמטָא רעזָאלרעדניק רעקירעיורט רעד ןיא ,לָאז ןסיורג ןופ ללח םעד

 ,בוט-םוי רוטלוק ןשידיי ַא ןופ

 רַאפ סָאװ ןעוטג טָאה רע ןעוו ,ןצרַאה םייב טמעלקראפ ןענעזייר טָאה'ס

 טגײלעגוצ ךיוא ןײלַא רע טָאה .טּפַאכעננײרַא סע בָאה ךיא םיִנּפ תלבק ַא

 ,"םענייאניא עלַא רימָאל, ןופ לגנעזעג ןטמערא םוצ רענעט ןבלַאהטרעדנא ןַא

 ,רעטפעשרעד א ןוא רטטרינגיזער ַא ןלאפעגקעװַא זיא רע זיכ

 טימ ןעוועג לבא םחנמ ךימ רע טָאה --- ,ןײטשטַאלג ,טרעה ריא ---

 זיב ןרעוו טלַא ןוא יורג טוג ףרַאד ןעמ -- לוק ןיא רעדט רעקידרעטיצ ַא

 ,טייל יד ייב טמירַאב טרעו ןעמ ןענַאוו

 טָאה ןיילַא ןעזייר רעבָא ,טסיירט עשיטסינעזייר-טכע ןַא ןעוועג זיא'ס
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 םייב טבילַאב ןוא טמירַאב ןרעוו וצ ידכ ,ןרעו טלַא ןוא ָארג טפרַאדַאב טינ

 זירַאּפ ,עווענעשז ,ןילרעב ,עװקסָאמ ,עשרַאװ ,קסנימ ןיא ,םוטעמוא .קלָאפ

 יורג זיא רע רעדייא ךָאנ ,טבילַאב ןוא טמירַאב ןעוועג רע זיא קרָאי וינ ןֹוא

 יד טכַארבעג רע טָאה ןעמוקעג זיא רע ואוו םוטעמוא ,ןרָאװעג טלַא ךֹוא

 | .טרָאװ ןשידיי ןיא ןביולג ןוא גנונעפָאה עקידעבעל

 רָאנ טינ (1926 ןיא) רע טָאה רָאי קיצפופ ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ןוא

 : טלַאשעג שממ רָאנ ,ןעגנוזעג

 | גנַאגרעטנוא טימ קערש טשינ

 !ןקערשרעד טשינ זדנוא טסעװ וד
 גנַאזעג זדנוא ןיא טעװ סע

 ןקעװרעד גונעפָאה ןוא

 ץרַאװש האובנ ןייד ןוא
 ןושל ןוא דיל רעזדנוא ףיוא

 ץרַאה סרעגניז ןיא ךָאנ טָאה

 .ןסָאלשרַאפ גנַאלק קיצנייא ןייא ןייק

 -- רעטייוו ןוא

 ,רַאפעג ָאד זיא'ס ואװ ןוא
 ,ןביילק ךיז ךָאנ סנקלַאװ ואו
 רעצ ןופ דיל רעזדנוא טעװ

 .ןבײרטרַאפ דלַאב ייז דיירפ ןוא

 :סַאה ןוא טָאּפש טימ לייצ טינ

 !רענעלק ןרעװ תונחמ יד
 סַאג ןיא ,זיוה ןיא רעה יג
 .רענעט יד דיל רעזדנוא ןופ

 -- ףוס םוצ ןוא
 טבעװ ךיז דיל שידיי סָאד

 ; ןקע עלַא ןיא ,טלעװ ןיא
 { בעל סע ,טגניז סע ,טפור סע

 .ןןקערשרעד טינ זדנוא טסעװ וד

 ןטסולג טינ טציא ךיז לָאז'ס יו ,ןעוועג תמא רשפא ךָאנ סע זיא 1996 ןיא

 --- ןילַא טסיירט רעזיולב רעד ןופ ןענייוו

 סַאג ןיא ,זיוה ןיא רעה ייג
 .רענעט יד דיל רעזדנוא ןופ

 עשידיי יד ןעוו ,ףױרַא-גרַאב םיא טימ ןרעטעלק וצ ןעוועג ביל זיא רימ

 עקיפיורַא-גרַאב קיטש ןייא ןעוועג ,ןילבול ןיא זדנוא ייב זיא רוטַארעטיל

 ןעגנַאגעגמורַא ןענייז ,"ןטסימיסעּפ, עקירָאי-ןצרעפ ,רימ ןעוו ,גנונעפָאה

 -- דייר עגולק יד טרזחעג ןוא

 ,גנַאל ןיוש ךיא בעל ןַאד ,ןדייל טסייה ןבעל בוא

 ןרָאי עניימ גונעג ןיוש ךיא בָאה ןָאד
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 ,ךעבעג "עטרעטצניפענּפָא  ןרָאי עשלגניי ערעזדנוא ףיוא ץפיז ַא טימ ןוא
 -נעּפָאש טימ ,ןטרָאג ןשיסקַאז ןופ ןעײלַא ערעטצניפ יד ןיא ךעלדיימ טימ

 -- םערָא ןרעטנוא ךוב סרעוַאה

 ,גנַאלק א שטָאכ קילג ןופ ןרעה טסייה ןבעל ביוא

 ןרָאבעג טשינרָאג ךָאנ ךיא ןיב ןַאד

 ןיא טלָאמעד וליפא ךעלביולג ןעוועג זיא גנונעפָאה שכעלביולג סנעזייר

 ַא ןזיועגקירוצ רימ טָאה רע ןעוו ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא ,קרָאי-וינ

 ,לדיימ טלּפוטשעג ַא ןגעוו ןבירשעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,"ידייס , ,דיל טכעלש

 -רושז ןייז ןיא ןקורד טלָאװעג טינ סע טָאה רע .דרַאמטסבלעז טיײגַאב סָאװ

 ןרַאטינַאמוה ַא טימ ןויועגקירוצ רימ סע טָאה רע ןוא "שידיי-יינ , לַאנ

 ןשיווצ דרָאמטסכבלעז ןופ עימעדיּפע ןַא רַאפ ארומ טושּפ טָאה רע זַא ,דיירסיוא

 רענעטעמַאס ַא טימ טשנעבעג טינ ןענייז סָאװ ,ךעלדיימ ערעטלע ןוא עטנלע

 בָאה ךיא זַא ,ןקַארשעגנָא יֹוזַא ךימ טָאה דיירסיוא רעד .טיוה רעטרַאצ ןוא

 טנעה יד ןיא ןלַאפנײרַא טינ הלילח לָאז'ס זַא ,טנערברַאפ דיל עטכעלש סָאד

 .סיוטש ןטצעל ןיימ ףיוא זיולב טרַאװ סָאװ לדיימ ַא ןופ

 ןגָאז ןוא ןענעזיר טימ ןעמולח וצ טוג ןעוועג זיא טלָאמעד רעבָא

 --- םיא טימ
 רוד רעגנוי רעד {גָאז טינ
 ; ןעגנַאגעגקעװַא ןיוש זיא

 רָאכ רעד טכליה סע יװ רעה
 .ןעגנאזעג ערצודנוא ןופ

: :4 5 

 ענעגיובעג ןסעזעג ,רעביירש עּפורג ַא ,רימ ןענייז קירוצ טייצ ַא טימ

 טימ טכַארברַאפ ןבָאה רימ .טײקיזָאלסגנוגעּפָאה ןופ טסַאל רעד רעטנוא

 טדערעג ןבָאה רימ ןוא ,טנגעזעג זדנוא טימ ךיז טָאה סָאװ ,טניירפ ַא

 טעמכ ,ןליטש םעד ןגעוו ןוא זדנוא ןופ קעװַא זיא סָאװ ,רוד ןגנוי םעד ןופ

 טהרבא ןזיוװַאב ךיז טָאה גנילצולּפ .ןעגנַאזעג ערעזדנוא ןופ רָאכ ןטליטשעגנייא

 -טניירפ ַא טכוזעג טָאה טנַאקיזומ-רענייגיצ ןופ םינּפ עטנַאקַאב סָאד .ןעזייר

 ליוו ןעמעלַא ךָאנ .טײקמערַאװ טימ ןעמוקנגעקטנא םיא לָאז סָאװ ,קילב ןכעל

 ךָאנ רָאנ ,םלוע ןופ עביל ןוא גנונעקרענָא יד רָאנ טינ רעלטסניק רעדעי

 -עצשירעלטסניק ספסוי .רעדירב ענעגייא ןופ טרָאװ עטוג סָאד --- רעמ

 ןוא ןברַאג יד .,ןקוב ןעמוק ךיז ןלָאז רעדירב ענעגייא זַא ,םולח רעטלטרעצ

 זיאס .ןעגנַאעג עטמולחעגסיוא יד וצ ךיז ןקוב ןוא ףיוא ןצנַאט ןעגנַאז יד

 ,רעטלע רעד ףיוא ןרעוו םייוקמ ףרַאד סָאװ ,םולח-טנגוי ַא

 ,עטרעױרטרַאפ ןוא עטגוצרַאפ ,קרָאי-וינ ןיא רעביירש עשידיי יד רעבָא

 ןסיורג ַא ןופ ביילברעביא ןסיורג םעד ,ןענעזייר ףיוא טקוקעג םוטש ןבָאה
 טנעקעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה טַאהעג ךָאנ טָאה סָאװ ,רוד
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 -עלע עמַאס םעד ןוא תורוש ערַאטנעמעלע עמַאס יד ןייז לָאז ,ןעמענפיוא

 ,דיל שידיי ַא ןופ ןיימ ןרָאטנעמ

 םינּפ עמיטניא ןוא עטנַאקַאב-טוג סָאד .טסעכעג ךיז טָאה ןעזייר ןוא

 .רעמינּפ עטרעטצניפרַאפ יד ןשיװצ טעשזדנַאלבעג ןֹוא ןוָאלרַאפ ךיז טָאה

 ןיא יװ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,שיט ןקידכשוח םוצ ןפָארטעג טינ טָאה רע

 ליפ ױזַא ןופ ,לקנוט םעד ןיא ,לקנעב ַא וצ ןפָארטעג טינ טָאה רע ,דלַאװ ַא

 .רעמינּפ עטהגאדרַאפ ןוא עטרעמוארַאפ

 םייב ,ןָאנבױא ןטסנעש םעד ,לקנעכ עטסנעש סָאד ןבעג ןענעזייר ףרַאד'מ

 רשפא רימ ןלעוו ,הביסמ רעד ןיא ,םיא טימ ןעמַאזוצ ,שיט ןקירעיורט ,ןגנַאל

 .ןרעטיילסיוא לָאמַא ךיז טעװ שידייייוקיל רעד זַא ,ןביולג םוצ ןעשזדנַאלבקירוצ

 ןטכַארטרַאפ ,םינינמ עכעלטע יד ,ךיז רימָאל ,טינ סע ןעעז רימ וליּפַא ביוא ןוא

 יא; דיל ַא סנייז ןיא ןָאטעג סע טָאה ןעזייר יו ,גנונעפָאה ןטכַארטסיױא ןוא

 20 טימ שואי ןופ טנעמָאמ ַא ןיא ןבירשעג ,אמתסמ .טָאה רע סָאװ ,"עיזול

 :קירוצ רָאי
 ?ןָא ריד עקיכָאװ סָאד טייג סָאװ

 ןָא גָאז ,ּפָא רַאנ ,סיוא רעלק ,סיוא טכַארט

 ליהרַאפ עקיזָאר ןעלּפענ ןיא

 .ליּפש רעטיול ןיא ,טעקיכָאװ סָאד

 ,קנואװ א ביג רָאנ ,לייצרעד טשינ ןוא

 יקנופ ַא זיײװ רָאנ ,םאלפ םעד טינ ןוא

 ,גָאז טינג -  טנייה ןופ טסייו וד סָאװ ןוא

 .גָאט ןקידנעמוק םעד טיוא גניז

 ,טליטשעג טינ ,ןעגנאלרַאפ גנערב ןוא

 ,טליצעג קילב ןייד טײװ ןייז לָאז ןוא

 ,טפוד ןופ ךיוה א --- טרָאװ סעדעי ןוא

 .טפול ןיא ךָאפ-לגילפ רעליטש א

 ךיז טָאה ןביולג ןוא םזימיטּפָא סנעזייר ןעקנעדעג וצ יאדכ זיא סָאד

 וחרכ לעב ,רעבָא ,ןעגנולכיורטש ןיא ןגָאלשעגנָא לָאמ ךס ַא ,ךס ַא ךיוא

 -- השורי עשידיי עטלַא יד זיא סָאד .ןביולג וצ ןעגנואווצעג ךיז רע טָאה

 ןביױלג וצ ןָאט יו ׁשוַא לָאז סע זַא ןוחטב ,קיטייו זיב ,ןביולג .ןוחטכ

 ןצנַאג ןפיוא לרעטצנעפ רעטיול ןייק טינ ץלַא ךָאנ ךיז טעז'ס ןשוו ןליפַא

 -- טלָאמעד וליפא ,למיה ןטעמתחרַאפ-ץרַאוװש

 ןָא גָאז ,ּפָא רַאנ ,סיוא רעלק ,סיוא טכארט






